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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de representativitat de les organitzacions pro-
fessionals agràries
Tram. 200-00031/10
Aprovació p. 29

Llei de modificació de la Carta municipal de Bar-
celona
Tram. 200-00036/10
Aprovació p. 39

1.01.03. Decrets llei

Resolució 905/X del Parlament de Catalunya, de 
validació del Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de sego-
na 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
Adopció p. 42

1.10. Resolucions

Resolució 870/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el funcionament de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi
Tram. 250-01098/10
Adopció p. 42

Resolució 871/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el contracte per a la gestió de l’Hospital General de Catalu-
nya, sobre l’activitat de la Corporació Sanitària Parc Taulí, 
sobre la construcció del centre d’atenció primària de Can 
Llong, de Sabadell, i sobre l’accés compartit a les històries 
clíniques a Sabadell
Tram. 250-01104/10
Adopció p. 43

Resolució 872/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la gestió dels serveis d’atenció primària de pediatria i de sa-
lut sexual i reproductiva de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-01105/10
Adopció p. 44

Resolució 873/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el funcionament de l’Hospital de Viladecans i sobre la deri-
vació d’activitat a l’Hospital General del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-01110/10
Adopció p. 44

Resolució 874/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans i sobre la dotació 

dels recursos necessaris per a garantir la prestació dels ser-
veis assignats
Tram. 250-01186/10
Adopció p. 45

Resolució 875/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la integritat dels serveis sanitaris públics a la Regió Sanitària 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01121/10
Adopció p. 45

Resolució 876/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet
Tram. 250-01122/10 i 250-01197/10
Adopció p. 46

Resolució 877/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el finançament dels medicaments per al tractament de ma-
lalties metabòliques
Tram. 250-01128/10
Adopció p. 46

Resolució 878/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment dels serveis públics de salut, sobre la preser-
vació de les condicions laborals dels professionals sanitaris 
i sobre el garantiment dels recursos destinats a l’Hospital 
de Bellvitge
Tram. 250-01149/10
Adopció p. 46

Resolució 879/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida dels 
celíacs
Tram. 250-01154/10 i 250-01185/10
Adopció p. 47

Resolució 880/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les hepatitis víriques
Tram. 250-01176/10
Adopció p. 48

Resolució 881/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el servei d’ambulàncies al Montsià
Tram. 250-01195/10
Adopció p. 49

Resolució 882/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment dels serveis de suport vital bàsic i de suport 
vital avançat al Vallès Occidental
Tram. 250-01244/10
Adopció p. 49

Resolució 887/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació d’un pla de pagaments a les entitats que ges-
tionen serveis residencials per a infants, gent gran i perso-
nes amb discapacitat
Tram. 250-01289/10
Adopció p. 50

Resolució 899/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la implantació progressiva al Baix Llobregat d’un sistema 
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d’atenció descentralitzada del Servei d’Intervenció Especia-
litzada (SIE) contra la violència masclista
Tram. 250-01135/10
Adopció p. 50

Resolució 900/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la rehabilitació de l’Escola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-01027/10
Adopció p. 50

Resolució 901/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la disposició d’un tècnic d’educació infantil a les escoles 
públiques
Tram. 250-01142/10
Adopció p. 51

Resolució 902/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els serveis escolars de menjador i de transport escolar per 
als alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nuclis 
de població allunyats o en zones rurals
Tram. 250-01151/10
Adopció p. 51

Resolució 903/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les escoles municipals de música i dansa i els conservatoris
Tram. 250-01172/10
Adopció p. 52

Resolució 904/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment del marc vigent en matèria laboral respecte al 
personal docent municipal adscrit al Consorci d’Educació 
de Barcelona
Tram. 250-01191/10
Adopció p. 52

Resolució 906/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’acorda d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra el Reial decret llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual 
s’adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasis-
ta i la titularitat de centrals nuclears
Tram. 212-00011/10
Adopció p. 52

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions 
d’activitat i les retribucions dels directius del sector sanitari
Tram. 300-00247/10
Substanciació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic
Tram. 300-00248/10
Substanciació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre transparència i con-
tractació en el sistema sanitari
Tram. 300-00249/10
Substanciació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre el seu paper en el pro-
jecte BCN World
Tram. 300-00250/10
Substanciació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut
Tram. 300-00251/10
Substanciació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
Tram. 300-00252/10
Substanciació p. 53

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
Substanciació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat de la gent 
gran
Tram. 300-00254/10
Substanciació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre l’acord de lliure comerç 
i inversions entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP)
Tram. 300-00255/10
Substanciació p. 53

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

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

2.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures en matèria de transpa-
rència i accés a la informació pública
Tram. 200-00035/10
Retirada p. 54

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 l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 55
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 58

Projecte de llei de representativitat de les organit-
zacions professionals agràries
Tram. 200-00031/10
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 59

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives
Tram. 200-00034/10
Tramesa a la Comissió p. 59

Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Bar-
celona
Tram. 200-00036/10
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 59

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de concessió d’un suplement de 
crèdit i de necessitats financeres del sector públic en pròr-
roga pressupostària
Tram. 202-00072/10
Presentació p. 59

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reconsideració de 
les mesures administratives implantades per la Federació 
Catalana de Futbol la temporada 2014-2015
Tram. 250-01319/10
Esmenes presentades p. 64
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Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei de seguretat del centre d’atenció primària de Constantí
Tram. 250-01391/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la informació que s’ha 
de donar als residents estrangers perquè puguin votar a les 
eleccions municipals
Tram. 250-01392/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una taula de 
diàleg entre l’Ajuntament de Sabadell, el Departament de 
Salut i els representants dels treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí per a fer un seguiment de les reivindi-
cacions sanitàries de la ciutat i les condicions laborals dels 
treballadors
Tram. 250-01393/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el procés de fusió del 
grup Ficosa
Tram. 250-01394/10
Presentació p. 66

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del 
Govern

Projecte del Pla director de cooperació al desenvo-
lupament 2015-2018
Tram. 259-00003/10
Presentació p. 67

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fer front a la desocupació juvenil
Tram. 302-00227/10
Esmenes presentades p. 92

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre política industrial
Tram. 302-00228/10
Esmenes presentades p. 100

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre esports
Tram. 302-00229/10
Esmenes presentades p. 104

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques transversals amb relació a la violència con-
tra les dones
Tram. 302-00230/10
Esmenes presentades p. 108

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de muntanya
Tram. 302-00231/10
Esmenes presentades p. 116

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 pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2014
Tram. 302-00232/10
Esmenes presentades p. 118

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’innovació
Tram. 302-00233/10
Esmenes presentades p. 121

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret als sub-
ministraments bàsics
Tram. 360-00017/10
Presentació p. 124

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de condem-
na de la violència en l’esport
Tram. 401-00021/10
Lectura en el Ple p. 125

Declaració del Parlament de Catalunya de condem-
na de l’atemptat en una escola de Peshawar, al Pakistan
Tram. 401-00022/10
Lectura en el Ple p. 126

Declaració del Parlament de Catalunya sobre els 
beneficis penitenciaris
Tram. 401-00023/10
Lectura en el Ple p. 126

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició del Grup de Treball de Revisió del Mo-
del dels Centres d’Internament d’Estrangers
Tram. 409-00003/10
Constitució p. 126

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 671/X, so-
bre la instal·lació d’un tercer rail a la línia 11 de rodalia entre 
Figueres i Portbou i el millorament de la connectivitat trans-
fronterera
Tram. 290-00601/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 127

Control del compliment de la Resolució 703/X, so-
bre el rebuig de la Llei de l’Estat 23/2013, reguladora del 
factor de sostenibilitat i l’índex de revaloració del sistema de 
pensions de la Seguretat Social
Tram. 290-00632/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 127

Control del compliment de la Resolució 714/X, so-
bre l’Hemeroteca Tarragona
Tram. 290-00643/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 128

Control del compliment de la Resolució 722/X, so-
bre la definició del règim d’ocupació i ús dels trams urbans i 
naturals de les platges del litoral català
Tram. 290-00650/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 128

Control del compliment de la Resolució 723/X, so-
bre el servei de transport interurbà entre Mataró i Barcelona 
i Mataró i la Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 290-00651/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 128
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Control del compliment de la Resolució 736/X, so-
bre l’aprovació d’un tractat d’abolició de les armes nuclears i 
de prohibició de llur fabricació i ús
Tram. 290-00663/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 129

Control del compliment de la Resolució 749/X, so-
bre la destinació de la recaptació de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica a un fons de reequi-
librament territorial
Tram. 290-00673/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 129

Control del compliment de la Resolució 750/X, so-
bre la transposició de la Directiva 2006/123/CE, relativa a les 
màquines recreatives de tipus A
Tram. 290-00674/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 130

Control del compliment de la Resolució 751/X, so-
bre el manteniment de serveis bancaris a les poblacions 
rurals
Tram. 290-00675/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 131

Control del compliment de la Resolució 755/X, de 
rebuig dels missatges del web Nova Terra Lliure
Tram. 290-00679/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 131

Control del compliment de la Resolució 756/X, so-
bre la definició d’«escarni» feta per diversos tribunals de jus-
tícia
Tram. 290-00680/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 131

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 132/X, sobre 
els escenaris pressupostaris per al 2015
Tram. 390-00132/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 132

Control del compliment de la Moció 134/X, sobre el 
model de gestió del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials i 
les perspectives de futur d’aquest model
Tram. 390-00134/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 133

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller 
de la Presidència sobre els informes mensuals dels contrac-
tes de prestació de serveis de la Delegació del Govern als 
Estats Units i Diplocat amb Independent Diplomat
Tram. 354-00353/10
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’increment de sou d’alts càrrecs 
del Departament de Salut el 2014
Tram. 354-00362/10
Sol·licitud i tramitació p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Depar-
tament d’Interior abans i durant la ventada del 9 de desem-
bre de 2014
Tram. 354-00363/10
Sol·licitud i tramitació p. 134

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre les 

actuacions previstes per a ajudar les persones i els munici-
pis afectats per la ventada del 9 de desembre de 2014
Tram. 354-00364/10
Sol·licitud i tramitació p. 134

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la situació del projecte BCN World arran de la de-
cisió del grup Veremonte de no executar l’opció de compra 
d’una part dels terrenys
Tram. 354-00365/10
Sol·licitud i tramitació p. 134

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la situació actual del projecte 
BCN World
Tram. 354-00368/10
Sol·licitud i tramitació p. 134

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’adjudicació directa a Túnels 
Barcelona Cadí de la concessió d’explotació dels túnels de 
Vallvidrera i del Cadí
Tram. 354-00370/10
Sol·licitud i tramitació p. 134

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Roberto Fernán-
dez, president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02179/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Salvador Alemany, 
vicepresident segon de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques i president del Consell Social de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02180/10
Rebuig de la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Universitat Ramon Llull amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya
Tram. 352-02181/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Josep Joan Mo-
reso i Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02182/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Martí Casadesús, 
director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02183/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Xavier Casares 
Martínez, president del Consell Català de Formació Profes-
sional, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02184/10
Rebuig de la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Lluís Torner Saba-
ta, president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca del 
Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació al Projec-
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te de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya
Tram. 352-02185/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02186/10
Rebuig de la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement 
del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya
Tram. 352-02187/10
Rebuig de la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell In-
teruniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya
Tram. 352-02188/10
Rebuig de la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió d’Estudiants del Consell Interuniversitari de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02189/10
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02190/10
Rebuig de la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02191/10
Rebuig de la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença dels representants 
sindicals de Comissions Obreres i de la Unió General de Tre-
balladors a la Conferència General del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02192/10
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02208/10
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02209/10
Rebuig de la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02210/10
Rebuig de la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02211/10
Rebuig de la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Roberto Fernán-
dez, rector de la Universitat de Lleida, amb relació al Projec-
te de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya
Tram. 352-02212/10
Rebuig de la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’Enric Fossas Colet, 
rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02213/10
Rebuig de la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Sergi Bonet, rec-
tor de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02214/10
Rebuig de la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de de Ferran Sancho, 
rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02215/10
Rebuig de la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Dídac Ramírez, rec-
tor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02216/10
Rebuig de la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Jaume Casals, rec-
tor de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02217/10
Rebuig de la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Josep Anton Ferré, 
rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02218/10
Rebuig de la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Josep A. Planell, 
rector de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02219/10
Rebuig de la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Josep Joan Mo-
reso, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02250/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Martí Casadesús, 
director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02251/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138
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Proposta de compareixença de Gemma Espigares, 
presidenta del Consell de l’Estudiantat de les Universitats 
Catalanes, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02252/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Roberto Fernán-
dez, president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02253/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Josep Anton Ferré, 
exdirector de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya i rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02254/10
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l’Edu-
cació Superior amb relació al Projecte de llei de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02255/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Josep Joan More-
so Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02256/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Martí Casadesús 
Fa, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02257/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Roberto Fernán-
dez, president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02258/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Josep M. Garrell 
i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02259/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Lluís Torner, presi-
dent de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02260/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Gemma Espigares 
Tribó, presidenta del Consell de l’Estudiantat de les Univer-
sitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02261/10
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Josep Joan Mo-
reso i Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte 

de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02284/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Martí Casadesús, 
director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02285/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Rafael van Gri-
eken Salvador, director de l’Agència Nacional d’Avaluació 
de la Qualitat i Acreditació, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02286/10
Rebuig de la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’Ana María Hidalgo 
Tena, coordinadora general de l’Agència Nacional d’Avalu-
ació de la Qualitat i Acreditació, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02287/10
Rebuig de la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Manuel López Pé-
rez, president de la Conferència de Rectors de les Universi-
tats Espanyoles, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02288/10
Rebuig de la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Roberto Fernán-
dez, president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02289/10
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Josep M. Vilalta, 
secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02290/10
Rebuig de la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02291/10
Rebuig de la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença del rector de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02292/10
Rebuig de la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat Pompeu Fabra amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02293/10
Rebuig de la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença del rector de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02294/10
Rebuig de la sol·licitud p. 141
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Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat de Lleida amb relació al Projecte de llei de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02295/10
Rebuig de la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat de Girona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02296/10
Rebuig de la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02297/10
Rebuig de la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença del rector de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya
Tram. 352-02298/10
Rebuig de la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença del rector de la Uni-
versitat Internacional de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya
Tram. 352-02299/10
Rebuig de la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat Abat Oliba CEU amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02300/10
Rebuig de la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02301/10
Rebuig de la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat Ramon Llull amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02302/10
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02303/10
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Uni-
versitats amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02304/10
Rebuig de la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença de Josep Corcó, espe-
cialista de qualitat universitària de la Universitat Internacio-
nal de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02305/10
Rebuig de la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de Formació Professional amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02306/10
Rebuig de la sol·licitud p. 142

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. 352-02307/10
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02308/10
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02309/10
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Politècnica de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02310/10
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Pompeu Fabra 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02311/10
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat de Lleida amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02312/10
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat de Girona amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02313/10
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Rovira i Virgili 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02314/10
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Ramon Llull amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02315/10
Rebuig de la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Oberta de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02316/10
Rebuig de la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat de Vic - Univer-
sitat Central de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02317/10
Rebuig de la sol·licitud p. 144
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Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Internacional de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02318/10
Rebuig de la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
del claustre de professors de la Universitat Abat Oliba CEU 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02319/10
Rebuig de la sol·licitud p. 144

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
Acord sobre la sol·licitud p. 144

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
Acord sobre la sol·licitud p. 144

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
Acord sobre la sol·licitud p. 144

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
Acord sobre la sol·licitud p. 145

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
Acord sobre la sol·licitud p. 145

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
Acord sobre la sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença d’Afra Blanco, repre-
sentant d’Avalot, amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02326/10
Acord sobre la sol·licitud p. 145

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
Acord sobre la sol·licitud p. 145

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
Acord sobre la sol·licitud p. 145

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
Acord sobre la sol·licitud p. 145

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
Acord sobre la sol·licitud p. 145

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
Acord sobre la sol·licitud p. 146

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
Acord sobre la sol·licitud p. 146

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
Retirada de la sol·licitud p. 146

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
Acord sobre la sol·licitud p. 146

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
Acord sobre la sol·licitud p. 146

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
Acord sobre la sol·licitud p. 146

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
Acord sobre la sol·licitud p. 146

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
Acord sobre la sol·licitud p. 146

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
Acord sobre la sol·licitud p. 147

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
Acord sobre la sol·licitud p. 147

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
Acord sobre la sol·licitud p. 147
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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
Acord sobre la sol·licitud p. 147

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
Acord sobre la sol·licitud p. 147

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
Acord sobre la sol·licitud p. 147

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
Acord sobre la sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empreses de Treball Temporal amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02346/10
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Em-
preses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02347/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02348/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02349/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02350/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02351/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Cambres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02352/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb re-

lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02353/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02354/10
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02355/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02356/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02357/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02358/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02359/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02360/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença d’Eduard Rojo, cate-
dràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02361/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença de Valeriano Gómez, 
expert en polítiques actives, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02362/10
Sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença d’Encarna Perán Mo-
ral, professora d’economia aplicada de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02363/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença d’Andreu Cruañas i 
Acosta, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb 
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relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02364/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Manuel Romero 
i Colomé, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02365/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Francesc Castella-
na i Aregall, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02366/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Joan Josep Berbel 
Sánchez, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02367/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Xavier Casares i 
Martínez, president del Consell Català de Formació Profes-
sional, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02368/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença d’Esther Sánchez i 
Torres, professora d’ESADE, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02369/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença d’Olga Campmany i 
Casas, vocal del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02370/10
Sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Raymond Torres, 
director de l’Institut Internacional d’Estudis Laborals de l’Or-
ganització Internacional del Treball, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02371/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença de Ferran Camas Ro-
da, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de 
la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02372/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02373/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02374/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02375/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02376/10
Sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02377/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02378/10
Sol·licitud p. 152

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. 352-02379/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02380/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02381/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea d’Aturats amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02382/10
Sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones per la Inserció Laboral . Fundació 
Surt amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02383/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02384/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Em-
preses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02385/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i 
Núñez, president de la Xarxa Europea d’Empreses d’Inser-
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ció Social, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02386/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença d’Andreu Lope Peña, 
professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i expert en polítiques d’ocupació local, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02387/10
Sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença de Fausto Miguélez 
Lobo, catedràtic de sociologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i expert en polítiques d’ocupació i relacions 
laborals, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02388/10
Sol·licitud p. 153

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
Acord sobre la sol·licitud p. 154

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
Acord sobre la sol·licitud p. 154

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
Acord sobre la sol·licitud p. 154

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02392/10
Acord sobre la sol·licitud p. 154

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
Acord sobre la sol·licitud p. 154

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
Acord sobre la sol·licitud p. 154

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
Acord sobre la sol·licitud p. 154

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
Acord sobre la sol·licitud p. 154

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
Acord sobre la sol·licitud p. 155

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
Acord sobre la sol·licitud p. 155

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
Acord sobre la sol·licitud p. 155

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
Acord sobre la sol·licitud p. 155

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
Acord sobre la sol·licitud p. 155

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
Acord sobre la sol·licitud p. 155

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
Acord sobre la sol·licitud p. 155

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
Acord sobre la sol·licitud p. 155

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
Acord sobre la sol·licitud p. 156

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
Acord sobre la sol·licitud p. 156

Proposta de compareixença de Xavier Far riols, 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
Acord sobre la sol·licitud p. 156

Proposta de compareixença de Jaume Barniol, en 
representació de la Fundació Lacetània, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02408/10
Acord sobre la sol·licitud p. 156
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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
Acord sobre la sol·licitud p. 156

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
Acord sobre la sol·licitud p. 156

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
Acord sobre la sol·licitud p. 156

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
Acord sobre la sol·licitud p. 157

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
Acord sobre la sol·licitud p. 157

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
Acord sobre la sol·licitud p. 157

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
Acord sobre la sol·licitud p. 157

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
Acord sobre la sol·licitud p. 157

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
Acord sobre la sol·licitud p. 157

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
Acord sobre la sol·licitud p. 157

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
Acord sobre la sol·licitud p. 158

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
Acord sobre la sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença del secretari general 
d’Empresa i Ocupació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02421/10
Sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença de la directora del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02422/10
Sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02423/10
Sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02424/10
Sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02425/10
Sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cecot amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02426/10
Sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02427/10
Sol·licitud p. 159

Proposta de compareixença d’una representació 
del Cercle d’Economia amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02428/10
Sol·licitud p. 159

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02429/10
Sol·licitud p. 159

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02430/10
Sol·licitud p. 159
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02431/10
Sol·licitud p. 159

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Intersindical-CSC amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02432/10
Sol·licitud p. 159

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea d’Aturats de Més de 45 Anys amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02433/10
Sol·licitud p. 160

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de 
Persones (Aedipe) amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02434/10
Sol·licitud p. 160

Proposta de compareixença de Marc Bonavia, pre-
sident de l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02435/10
Sol·licitud p. 160

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Em-
preses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02436/10
Sol·licitud p. 160

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02437/10
Sol·licitud p. 160

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats i Empreses d’Inserció amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02438/10
Sol·licitud p. 160

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02439/10
Sol·licitud p. 161

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02440/10
Sol·licitud p. 161

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02441/10
Sol·licitud p. 161

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02442/10
Sol·licitud p. 161

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i de Femarec 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02443/10
Sol·licitud p. 161

Proposta de compareixença d’una representació 
de les entitats Ecom, Acapps i Actas amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02444/10
Sol·licitud p. 161

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. 352-02445/10
Sol·licitud p. 162

Proposta de compareixença de M. Àngels Valls, 
responsable de formació i inserció de Càritas, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02446/10
Sol·licitud p. 162

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci de Promoció Econòmica del Ripollès amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02447/10
Sol·licitud p. 162

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02448/10
Sol·licitud p. 162

Proposta de compareixença d’una representació 
dels orientadors del Servei d’Ocupació de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02451/10
Sol·licitud p. 162

Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torre-
cillas, en representació de l’Institut d’Estudis del Treball de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02453/10
Sol·licitud p. 162

Proposta de compareixença de Raül Ramos Lo-
bo, en representació d’AQR-Irea, Econometria, Estadística 
i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02456/10
Sol·licitud p. 163

Proposta de compareixença de Mercè Garau i Bla-
nes, experta del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02457/10
Sol·licitud p. 163
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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. 352-02458/10
Sol·licitud p. 163

Proposta de compareixença de Josep Maria Vilalta 
Verdú, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Univer-
sitats Públiques, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02459/10
Sol·licitud p. 163

Proposta de compareixença de Josep Maria Vilà 
Solanes, director general d’UPC Alumni, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02460/10
Sol·licitud p. 163

Proposta de compareixença de Jordi Serrano Pé-
rez, membre fundador de Future4Work i coautor del llibre 
«El ocaso del empleo», amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02461/10
Sol·licitud p. 163

Proposta de compareixença de Jordi Jordà, tècnic 
de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02462/10
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença d’Andreu Ibarz, direc-
tor general de Blanquerna i professor de la Facultat de Cièn-
cies de l’Educació de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02463/10
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença d’Enric Sanchis, pro-
fessor del Departament de Sociologia i Antropologia Social 
de la Universitat de València i autor de «Trabajo y paro en la 
sociedad postindustrial», amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02464/10
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença d’Olga Campmany, di-
rectora del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02465/10
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença del secretari d’Ocupa-
ció i Relacions Laborals amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02466/10
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença del director d’una ofi-
cina del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02467/10
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença de Teresa Crespo, 
presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació 

al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02468/10
Sol·licitud p. 165

Proposta de compareixença de Toni Codina, direc-
tor general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02469/10
Sol·licitud p. 165

Proposta de compareixença d’Àngel Buxó i Lozano, 
president de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació 
i Empreses de Recol·locació, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02470/10
Sol·licitud p. 165

Proposta de compareixença de Jesús Barroso, 
subdirector de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei Es-
tatal Públic d’Ocupació, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02471/10
Sol·licitud p. 165

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Oficina de l’Organització Internacional del Treball a Es-
panya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02472/10
Sol·licitud p. 165

Proposta de compareixença de Francesc Caste-
llana, president de la Fundació Utopia, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02473/10
Sol·licitud p. 165

Proposta de compareixença de Jaime López Cos-
sio, ex-director general de Formació i Ocupació de la Xunta 
de Galicia, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02474/10
Sol·licitud p. 166

Proposta de compareixença d’Andreu Cruañas, se-
cretari general d’Asempleo, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02475/10
Sol·licitud p. 166

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02476/10
Sol·licitud p. 166

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02477/10
Sol·licitud p. 166

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02478/10
Sol·licitud p. 166

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
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lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02479/10
Sol·licitud p. 166

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02480/10
Sol·licitud p. 167

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02481/10
Sol·licitud p. 167

Proposta de compareixença d’Albert Recio, doctor 
en economia i professor del Departament d’Economia Apli-
cada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02482/10
Sol·licitud p. 167

Proposta de compareixença de José Adelantado, 
professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02483/10
Sol·licitud p. 167

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea d’Aturats amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02484/10
Sol·licitud p. 167

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea de Treballadores i Treballadors en Lluita del 
Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02485/10
Sol·licitud p. 167

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
Retirada de la sol·licitud p. 167

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
Retirada de la sol·licitud p. 168

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
Retirada de la sol·licitud p. 168

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
Retirada de la sol·licitud p. 168

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
Acord sobre la sol·licitud p. 168

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
Acord sobre la sol·licitud p. 168

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
Acord sobre la sol·licitud p. 168

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
Acord sobre la sol·licitud p. 168

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
Acord sobre la sol·licitud p. 168

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. 352-02495/10
Acord sobre la sol·licitud p. 169

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
Acord sobre la sol·licitud p. 169

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
Acord sobre la sol·licitud p. 169

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
Acord sobre la sol·licitud p. 169

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
Acord sobre la sol·licitud p. 169

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
Acord sobre la sol·licitud p. 169

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
Acord sobre la sol·licitud p. 169
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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
Acord sobre la sol·licitud p. 169

Proposta de compareixença de Jaime López Cos-
sio, ex-director general de Formació i Ocupació de la Xunta 
de Galicia, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02503/10
Acord sobre la sol·licitud p. 170

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
Acord sobre la sol·licitud p. 170

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
Acord sobre la sol·licitud p. 170

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
Acord sobre la sol·licitud p. 170

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
Acord sobre la sol·licitud p. 170

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
Acord sobre la sol·licitud p. 170

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
Acord sobre la sol·licitud p. 170

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
Acord sobre la sol·licitud p. 170

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
Acord sobre la sol·licitud p. 171

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
Acord sobre la sol·licitud p. 171

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
Acord sobre la sol·licitud p. 171

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, en re-
presentació de la Fundació Cirem, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02514/10
Acord sobre la sol·licitud p. 171

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
Acord sobre la sol·licitud p. 171

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
Acord sobre la sol·licitud p. 171

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
Acord sobre la sol·licitud p. 171

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 
País Basc, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02519/10
Acord sobre la sol·licitud p. 172

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 quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02520/10
Acord sobre la sol·licitud p. 172

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
Acord sobre la sol·licitud p. 172

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
Acord sobre la sol·licitud p. 172

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
Acord sobre la sol·licitud p. 172

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
Acord sobre la sol·licitud p. 172
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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
Acord sobre la sol·licitud p. 173

Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i Nú-
ñez, director de la Fundació Trini Jove i president de la Fe-
deració Europea d’Empreses d’Inserció, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02526/10
Sol·licitud p. 173

Proposta de compareixença d’Àngel Buxó, presi-
dent de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i 
Empreses de Recol·locació, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02527/10
Sol·licitud p. 173

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02528/10
Sol·licitud p. 173

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02529/10
Sol·licitud p. 173

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02530/10
Sol·licitud p. 173

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02531/10
Sol·licitud p. 174

Proposta de compareixença d’Imma Estivill, en re-
presentació de la sectorial de formació professional de Pi-
mec, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02532/10
Sol·licitud p. 174

Proposta de compareixença de David Garrofé, se-
cretari general de la Cecot, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02533/10
Sol·licitud p. 174

Proposta de compareixença d’una representació 
de Fepime amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02534/10
Sol·licitud p. 174

Proposta de compareixença de Narcís Bosch i An-
dreu, director gerent del Consell de Cambres de Comerç de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02535/10
Sol·licitud p. 174

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02536/10
Sol·licitud p. 174

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02537/10
Sol·licitud p. 175

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02538/10
Sol·licitud p. 175

Proposta de compareixença d’Albert Colomer, di-
rector executiu de la Fundació Privada per a la Promoció de 
l’Autoocupació a Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02539/10
Sol·licitud p. 175

Proposta de compareixença de Josep Lluís Arge-
mí Valle, consultor i expert en formació, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02540/10
Sol·licitud p. 175

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
Acord sobre la sol·licitud p. 175

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
Acord sobre la sol·licitud p. 175

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
Acord sobre la sol·licitud p. 175

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
Acord sobre la sol·licitud p. 176

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
Acord sobre la sol·licitud p. 176

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
Acord sobre la sol·licitud p. 176

Proposta de compareixença de Josep Maria Álva-
rez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballa-
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dors, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02547/10
Acord sobre la sol·licitud p. 176

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, exdirec-
tor 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
Acord sobre la sol·licitud p. 176

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
Acord sobre la sol·licitud p. 176

Proposta de compareixença de Jordi Oliveras, 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
Acord sobre la sol·licitud p. 176

Proposta de compareixença de Francesc Solà, ex-
president de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02551/10
Acord sobre la sol·licitud p. 176

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
Acord sobre la sol·licitud p. 177

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
Acord sobre la sol·licitud p. 177

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
Acord sobre la sol·licitud p. 177

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
Acord sobre la sol·licitud p. 177

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
Acord sobre la sol·licitud p. 177

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
Acord sobre la sol·licitud p. 177

Proposta de compareixença de Joan Ramon Dol-
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
Acord sobre la sol·licitud p. 177

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
Acord sobre la sol·licitud p. 177

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
Acord sobre la sol·licitud p. 178

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
Acord sobre la sol·licitud p. 178

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
Acord sobre la sol·licitud p. 178

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
Acord sobre la sol·licitud p. 178

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
Acord sobre la sol·licitud p. 178

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
Acord sobre la sol·licitud p. 178

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
Acord sobre la sol·licitud p. 178

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
Acord sobre la sol·licitud p. 178

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
Acord sobre la sol·licitud p. 179

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
Acord sobre la sol·licitud p. 179

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
Acord sobre la sol·licitud p. 179

Proposta de compareixença de Luis Pérez, direc-
tor de Relacions Institucionals de Randstad, amb relació 
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al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02571/10
Acord sobre la sol·licitud p. 179

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
Acord sobre la sol·licitud p. 179

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
Acord sobre la sol·licitud p. 179

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
Retirada de la sol·licitud p. 179

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació BCN Formació Professional amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02575/10
Acord sobre la sol·licitud p. 179

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
Acord sobre la sol·licitud p. 180

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
Acord sobre la sol·licitud p. 180

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. 352-02578/10
Acord sobre la sol·licitud p. 180

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
Acord sobre la sol·licitud p. 180

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
Acord sobre la sol·licitud p. 180

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
Acord sobre la sol·licitud p. 180

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
Acord sobre la sol·licitud p. 180

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
Acord sobre la sol·licitud p. 180

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
Acord sobre la sol·licitud p. 181

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització Internacional del Treball amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02585/10
Sol·licitud p. 181

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02586/10
Sol·licitud p. 181

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02587/10
Sol·licitud p. 181

Proposta de compareixença Proposta de compa-
reixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02588/10
Sol·licitud p. 181

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02589/10
Sol·licitud p. 181

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02590/10
Sol·licitud p. 182

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02591/10
Sol·licitud p. 182

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cecot amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02592/10
Sol·licitud p. 182

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02594/10
Sol·licitud p. 182
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02595/10
Sol·licitud p. 182

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02596/10
Sol·licitud p. 182

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02597/10
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02598/10
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Professional de Serveis Educatius de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02599/10
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02600/10
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Em-
preses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02601/10
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Central Sindical Independent i de Funcionaris a la sec-
ció sindical del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02602/10
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02603/10
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02604/10
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença d’Eva Menor, alcal-
dessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 
de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació 

de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02605/10
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença d’una representació 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per 
segregació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02606/10
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença d’una representació 
del Departament d’Economia i Coneixement amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 
de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació 
de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02607/10
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença de l’alcaldessa de Ba-
dia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de 
creació del municipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 352-02608/10
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vila, 
catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia 
per segregació de part dels termes municipals de Barberà 
del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02609/10
Sol·licitud p. 185

Proposta de compareixença d’Eva Menor Con-
tador, alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia 
per segregació de part dels termes municipals de Barberà 
del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02610/10
Sol·licitud p. 185

Proposta de compareixença de Ricard Fernández 
Ontiveros, director general de Suara Cooperativa, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segre-
gació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02611/10
Sol·licitud p. 185

Proposta de compareixença de Francesc Granell, 
catedràtic d’organització econòmica internacional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part dels termes muni-
cipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02612/10
Sol·licitud p. 185

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vila, 
catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia 
per segregació de part dels termes municipals de Barberà 
del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02613/10
Sol·licitud p. 185
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Proposta de compareixença de Joaquim Jesús Du-
ran Redondo, portaveu de l’Alternativa d’Esquerres per Ba-
dia a l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de 
febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de 
part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cer-
danyola del Vallès
Tram. 352-02614/10
Sol·licitud p. 185

Proposta de compareixença d’Eva Menor, alcaldes-
sa de Badia del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part dels termes muni-
cipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02615/10
Sol·licitud p. 186

Proposta de compareixença de l’interventor de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de 
creació del municipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 352-02616/10
Sol·licitud p. 186

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vila-
nova, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi 
de Badia per segregació de part dels termes municipals de 
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02617/10
Sol·licitud p. 186

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Afers Multilaterals i Europeus davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti les pri-
oritats i les línies d’actuació de la Direcció General d’Afers 
Multilaterals i Europeus
Tram. 356-00742/10
Acord sobre la sol·licitud p. 186

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ins-
titut Ramon Llull davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè expliqui l’activitat de l’entitat
Tram. 356-00910/10
Acord sobre la sol·licitud p. 186

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Ex-
teriors i de la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui el Pla Marroc 
2014-2017
Tram. 356-00911/10
Acord sobre la sol·licitud p. 186

Sol·licitud de compareixença de Juli Ponce i Solé, 
doctor en dret i professor de dret administratiu de la Uni-
versitat de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre l’accés a l’habi-
tatge, el dret a l’habitatge i les polítiques públiques relatives 
a l’habitatge
Tram. 356-00913/10
Sol·licitud p. 187

Sol·licitud de compareixença de Carme Trilla i Be-
llart, responsable d’acció social de Càritas Diocesana de 
Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre l’accés a l’habitatge, el dret a 
l’habitatge i les polítiques públiques relatives a l’habitatge
Tram. 356-00914/10
Sol·licitud p. 187

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Relacions Institucionals i amb el Parlament davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les iniciatives 
vinculades al banc d’ADN per a la identificació de les perso-

nes desaparegudes durant el franquisme i sobre el grau de 
compliment de les mocions aprovades en matèria de me-
mòria històrica
Tram. 356-00921/10
Sol·licitud p. 187

Sol·licitud de compareixença de Cristina Faciaben, 
secretària de socioeconomia de Comissions Obreres, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’in-
forme «La qualitat de l’ocupació al sector turístic»
Tram. 356-00923/10
Sol·licitud p. 187

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre l’Acord 145/2014, del 25 
de novembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya
Tram. 356-00926/10
Sol·licitud p. 187

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre les possibles incompatibilitats 
del director del Servei Català de la Salut
Tram. 356-00930/10
Sol·licitud p. 187

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè expliqui 
l’actuació de la Direcció General de Protecció Civil abans i 
durant la ventada del 9 de desembre de 2014
Tram. 356-00939/10
Sol·licitud p. 188

Sol·licitud de compareixença de David Ciudad 
i Valls, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112, perquè informi del funcionament del servei i 
de les contractacions i externalitzacions de serveis
Tram. 356-00942/10
Sol·licitud p. 188

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la 
Comissió d’Interior perquè expliqui l’actuació de la Direcció 
General amb relació a la ventada del 9 de desembre de 2014
Tram. 356-00943/10
Sol·licitud p. 188

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

Compareixença de Jordi Vaquer, director de l’Open 
Society Foundations a Catalunya, amb relació a la Proposi-
ció 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. 353-00976/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 188

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 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. 353-00977/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 188

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 expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 353-00978/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 188

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, 
cap d’estudis de ciència política i de l’Administració de la Uni-
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versitat 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 Ge-
neralitat
Tram. 353-00979/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 189

Compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació 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. 353-00980/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 189

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 expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 353-00981/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 189

Compareixença de Josep Joan Moreso Mateos, 
president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00982/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 189

Compareixença de Martí Casadesús Fa, director de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00983/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 189

Compareixença de Gemma Espigares Tribó, presi-
denta del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Cata-
lanes, o de la persona en qui delegui en representació del 
Consell amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00984/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 189

Compareixença de Roberto Fernández, president 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 353-00985/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 189

Compareixença de Josep Anton Ferré, exdirector 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya i rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 353-00986/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 190

Compareixença de Lluís Torner Sabata, president 
de la Comissió d’Avaluació de la Recerca del Consell Inter-
universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 353-00987/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 190

Compareixença dels representants sindicals de 
Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors a la 
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00988/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 190

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Europea de Garantia de la Qualitat en l’Educació Superi-

or amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00989/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 190

Compareixença d’una representació de la fundació 
El Llindar amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 353-00990/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 190

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qua-
lificació professional de Catalunya
Tram. 353-00991/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 190

Compareixença d’Òscar Valiente, expert en forma-
ció professional de la Fundació Jaume Bofill, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-00992/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 190

Compareixença d’Adrià Zancajo, professor de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la Funda-
ció Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-00993/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 190

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. 353-00994/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 191

Compareixença d’Afra Blanco, representant d’Ava-
lot, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-00995/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 191

Compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, 
secretari general de la Unió General de Treballadors, o de 
la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-00996/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 191

Compareixença de Joan Carles Gallego, secretari 
general de Comissions Obreres, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-00997/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 191

Compareixença de Josep González, president de 
Pimec, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació professi-
onal de Catalunya
Tram. 353-00998/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 191

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. 353-00999/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 191

Compareixença d’Imma Estivill Balsells, presidenta 
de la sectorial Serveis Ocupacionals i de Qualificació de Pi-
mec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01000/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 191
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Compareixença de Joaquim Gay de Montellà, pre-
sident de Foment del Treball Nacional, o de la persona d’a-
quest entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01001/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 191

Compareixença d’una representació del Consell de 
Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01002/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 192

Compareixença de Miquel Valls, president de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01003/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 192

Compareixença de Josep Francí, ex-director gene-
ral de 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. 353-01004/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 192

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01005/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 192

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 353-01006/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 192

Compareixença de Montse Tarridas i Lucía Albar-
díaz, en representació del projecte DIDàctica, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01007/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 192

Compareixença de Francesc Roca, director de 
l’Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 353-01008/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 192

Compareixença de Thomas Giessler, responsable 
de Formació Dual i de les cambres de la Federació Alema-
nya de Sindicats (DGB), amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01009/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 192

Compareixença d’Oriol Homs, exdirector de la Fun-
dació Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Medi-
terrània, amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 353-01010/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 193

Compareixença d’Anna Mates, directora de Forma-
ció de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01011/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 193

Compareixença de Francesc Solà, expresident de 
la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01012/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 193

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. 353-01013/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 193

Compareixença de Joan Ramon Dolcet, consultor 
de formació professional de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01014/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 193

Compareixença de Ricard Coma Montoro, director 
de l’Escola Pia Diputació i exgerent de la Fundació BCN For-
mació Professional, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01015/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 193

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01016/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 193

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01017/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 193

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Empresarial Catalana de la Formació amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01018/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 194

Compareixença d’una representació de Discapaci-
tat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01019/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 194

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01020/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 194

Compareixença d’una representació de la Fundació 
La Carena amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01021/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 194

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01022/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 194

Compareixença d’una representació del Fòrum de 
Ciutats amb Consell de Formació Professional amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01023/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 194
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Compareixença d’una representació de la Unió Sin-
dical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01024/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 194

Compareixença de Josep Codina, director general 
de l’Escola Joviat, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01025/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 194

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01026/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 195

Compareixença d’una representació del Sindicat 
d’Estudiants amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01027/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 195

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Centres Públics de Formació Professional del País 
Basc amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01028/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 195

Compareixença de Tobias Wolfgarten, en represen-
tació de l’Oficina Alemanya per a la Cooperació Internaci-
onal en Educació i Formació Professional, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01029/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 195

Compareixença d’una representació del Departa-
ment d’Educació, Política Lingüística i Cultura del Govern 
Basc amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01030/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 195

Compareixença d’Aina Vidal, politòloga de la Uni-
versitat 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 professi-
onal de Catalunya
Tram. 353-01031/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 195

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. 353-01032/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 195

Compareixença de Jaume Barniol, en representa-
ció de la Fundació Lacetània, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01033/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 195

Compareixença de Francesc Ranchal, en represen-
tació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01034/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 196

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. 353-01035/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 196

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. 353-01036/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 196

Compareixença d’una representació de la Funda-
ció Paco Puerto amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01037/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 196

Compareixença d’Antoni Garcia, responsable de 
Formació Professional de l’Institut Can Vilumara, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès), amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01038/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 196

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. 353-01039/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 196

Compareixença de Maribel Garcia, en representa-
ció del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01040/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 196

Compareixença de Jean Salles, secretari general 
de la Cambra d’Arts i Oficis dels Pirineus Orientals, amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-01041/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 196

Compareixença de Carles Martínez, catedràtic 
d’institut jubilat i expert en formació professional i qualifica-
cions, amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 353-01042/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 197

Compareixença de Roser Bertran, directora de pro-
jectes de Kreanta i experta en formació professional, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació professi-
onal de Catalunya
Tram. 353-01043/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 197

Compareixença de Francesc Solé, catedràtic emè-
rit de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01044/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 197

Compareixença de Lola López, economista, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació professi-
onal de Catalunya
Tram. 353-01045/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 197

Compareixença de Xavier Ferrer, economista i co-
ordinador del Club de Prospectiva del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01046/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 197

Compareixença d’una representació de l’Oficina de 
l’Organització Internacional del Treball a Espanya amb rela-
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ció al Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-01047/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 197

Compareixença de Francesc Castellana, president 
de la Fundació Utopia, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01048/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 197

Compareixença de Jaime López Cossio, ex-direc-
tor general de Formació i Ocupació de la Xunta de Galicia, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01049/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 197

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 professi-
onal de Catalunya
Tram. 353-01050/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 198

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 de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01051/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 198

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 pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01052/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 198

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. 353-01053/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 198

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Escoles per a les Bones Pràctiques a la Formació Profes-
sional amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 353-01054/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 198

Compareixença de Salvador Alemany, president del 
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixe-
ment, amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 353-01055/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 198

Compareixença de Nicolau Galdeano, inspector de 
formació professional, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01056/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 198

Compareixença de Jordi Oliveras, expresident de la 
Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professio-
nal de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01057/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 198

Compareixença de Juanjo García, president de 
l’Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalu-

nya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01058/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 199

Compareixença de Jordi Vilarrubí, director de l’Ins-
titut Santa Eugènia, de Girona, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01059/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 199

Compareixença de José Abascal, director de l’Insti-
tut Salesians de Sarrià, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01060/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 199

Compareixença de Manuel Cermerón, director ge-
neral d’Aqualogy, amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01061/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 199

Compareixença de Manel Xifra, president de Co-
mexi Group, amb relació al Projecte de llei de formació i qua-
lificació professional de Catalunya
Tram. 353-01062/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 199

Compareixença d’Antonio Condal Tomàs, director 
de Recursos Humans de la Corporació Alimentària Guisso-
na, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01063/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 199

Compareixença d’una representació de la Cecot 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01064/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 199

Compareixença de Luis Pérez, director de Relaci-
ons Institucionals de Randstad, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01065/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 199

Compareixença d’una representació de la Fundació 
BCN Formació Professional amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01066/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 200

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Centres d’Ensenyament Privat no Concertats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01067/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 200

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Mestres Industrials i Tècnics Superiors amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01068/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 200

Compareixença de Josep M. Garrell i Guiu, rector 
de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya
Tram. 353-01069/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 200

Compareixença d’una representació d’Amnistia In-
ternacional davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
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pea i Cooperació per a presentar el document «Catalunya: 
una agenda de drets humans»
Tram. 357-00805/10
Substanciació p. 200

Compareixença de Joan Francesc Pont Clemen-
te, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00835/10
Substanciació p. 200

Compareixença de Luis Manuel Alonso González, 
catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Bar-
celona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00836/10
Substanciació p. 200

Compareixença de Carles Ramió, catedràtic de ci-
ència política i administració de la Universitat Pompeu Fa-
bra, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00837/10
Substanciació p. 201

Compareixença d’Alba Alfageme, coordinadora de 
la Unitat de Suport a l’Atenció de Víctimes, davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’estudi «Els 
homicidis per violència masclista a Catalunya 2008-2012»
Tram. 357-01018/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 201

Compareixença del director general d’Afers Multila-
terals i Europeus davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a presentar les prioritats i les lí-
nies d’actuació de la Direcció General d’Afers Multilaterals 
i Europeus
Tram. 357-01019/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 201

Compareixença del director de l’Institut Ramon Llull 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració per a explicar l’activitat de l’entitat
Tram. 357-01020/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 201

Compareixença del secretari d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a explicar el Pla Marroc 2014-2017
Tram. 357-01021/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 201

Compareixença de Ferran Tarradellas, director de 
la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, per a participar en la sessió monogràfica sobre l’Asso-
ciació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, convocada 
per a donar compliment a la Resolució 787/X del Parlament 
de Catalunya, sobre l’Associació Transatlàntica per al Co-
merç i la Inversió
Tram. 357-01025/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 201

Compareixença de Joan Tugores, catedràtic d’eco-
nomia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, per a participar 
en la sessió monogràfica sobre l’Associació Transatlàntica 
per al Comerç i la Inversió, convocada per a donar com-
pliment a la Resolució 787/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió
Tram. 357-01026/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 201

Compareixença d’una representació de Pimec da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, per a participar en la sessió monogràfica sobre l’Asso-
ciació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, convocada 
per a donar compliment a la Resolució 787/X del Parlament 
de Catalunya, sobre l’Associació Transatlàntica per al Co-
merç i la Inversió
Tram. 357-01027/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 202

Compareixença de Ricard Bellera i Kirchhoff, se-
cretari d’Internacional, Migracions i Cooperació de Comissi-
ons Obreres, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació, per a participar en la sessió monogràfica 
sobre l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, 
convocada per a donar compliment a la Resolució 787/X del 
Parlament de Catalunya, sobre l’Associació Transatlàntica 
per al Comerç i la Inversió
Tram. 357-01028/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 202

Compareixença de Carles Seijó i Àlex Guillamon, 
membres de la campanya «Catalunya, no al TTIP», davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, 
per a participar en la sessió monogràfica sobre l’Associació 
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, convocada per a 
donar compliment a la Resolució 787/X del Parlament de 
Catalunya, sobre l’Associació Transatlàntica per al Comerç 
i la Inversió
Tram. 357-01029/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 202

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Barcelona Comerç davant la Comissió d’Estudi de la Refor-
ma Horària
Tram. 357-01053/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 202

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de l’Empresa Familiar del Retail (Comertia) da-
vant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01055/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 202

Compareixença d’una representació de la Cecot 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01056/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 202

Compareixença d’una representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CE-
DAC) davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01057/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 202

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Supermercats i Distribuïdors (Cat-Dis) da-
vant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01058/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 203

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Nacional de Grans Empreses de Distribució (ANGED) da-
vant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01059/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 203

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació amb el president de l’Institut Ca-
talà Internacional per la Pau per a presentar l’informe de les 
activitats del 2013
Tram. 359-00014/10
Substanciació p. 203
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre la diversitat i la igualtat a la televisió el 2013
Tram. 337-00042/10
Presentació p. 203

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6513-2014 interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra l’article 167.1 i les 
disposicions transitòries cinquena i vuitena de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic
Tram. 381-00006/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 203

Recurs d’inconstitucionalitat 7067-2014 interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats arti-
cles de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i 
de mesures per a determinades activitats de promoció
Tram. 381-00007/10
Coneixement p. 224
Acord de compareixença del Parlament p. 224
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

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

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 46, 17.12.2014, DSPC-P 89

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de de-
sembre de 2014, a proposta del Govern, un cop escol-
tada la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 
del Reglament, ha acordat de tramitar directament i en 
lectura única el Projecte de llei de representativitat de 
les organitzacions professionals agràries (tram. 200-
00031/10).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 
55.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Regla-
ment del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de representativitat de les organitzacions 
professionals agràries

Preàmbul

La Llei 17/1993, del 28 de desembre, de cambres agrà-
ries va significar la supressió de les cambres agràries 
locals que existien a Catalunya, de manera que només 
van subsistir les quatre cambres provincials, configu-
rades com a corporacions de dret públic.

Actualment les cambres agràries han esdevingut ins-
titucions obsoletes, ja que amb el temps han perdut 
les funcions administratives i de consulta originàries. 
L’existència de les cambres agràries només es justifica 
per a poder mesurar la representativitat de les organit-
zacions professionals agràries per mitjà de les eleccions 
a cambres agràries.

Aquesta situació justifica l’extinció de les cambres 
agràries provincials i la creació d’un model català de 
determinació de la representativitat de les organitza-
cions professionals agràries.

D’aquesta manera es compleix la Resolució 739/X del 
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, que en 
l’apartat 9 instava el Govern a presentar en el següent 
període de sessions l’adaptació del model català d’elec-
cions per a determinar la representativitat de les orga-
nitzacions professionals agràries, i a establir les pre-
misses en què s’ha de basar aquesta adaptació.

La determinació de la representativitat de les organit-
zacions professionals agràries és un requisit de l’Ad-
ministració agrària relacional, ja que del grau de re-
presentativitat deriva la participació d’aquestes entitats 
en les polítiques agràries que desenvolupa la Generali-
tat, com estableix l’article 21 de la Llei 18/2001, del 31 
de desembre, d’orientació agrària.

La Llei es divideix en quatre capítols i té un caràcter ex-
haustiu perquè no en calgui cap desplegament ulterior.

El capítol preliminar estableix l’objecte i les definicions 
de termes importants als efectes de la Llei.

El capítol primer regula les eleccions per a determinar 
la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries, el cens electoral, l’Administració electoral, el 
vot per correu, les campanyes electorals i el règim de 
recursos.

El capítol segon, que regula el règim sancionador elec-
toral, inclou la tipificació de les infraccions i l’establi-
ment de les sancions dels membres de l’Administració 
electoral i del personal de l’Administració pública, i 
també les dels particulars.

El capítol tercer estableix el règim de les despeses 
electorals i la comptabilitat electoral.

Finalment, la Llei conté dues disposicions addicionals 
sobre l’extinció de les cambres agràries provincials i la 
possibilitat de simultaniejar les eleccions per a mesu-
rar la representativitat a Catalunya amb les que pugui 
dur a terme l’Administració de l’Estat.

Capítol preliminar. Objecte i definicions

Article 1. Objecte

1. L’objecte d’aquesta llei és determinar la representa-
tivitat de les organitzacions professionals agràries da-
vant l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic.

2. Les organitzacions professionals agràries més re-
presentatives tenen la representativitat institucional en 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic.

Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 

a) Organitzacions professionals agràries: les organit-
zacions legalment constituïdes que tenen entre llurs fi-
nalitats estatutàries la defensa dels interessos generals 
de l’agricultura, que inclouen les activitats agrícoles, 
ramaderes i silvícoles, i també la defensa i la promo-
ció dels interessos professionals, econòmics i socials 
dels agricultors, ramaders i silvicultors. També es con-
sideren organitzacions professionals agràries les coali-
cions d’organitzacions agràries i la integració d’orga-
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nitzacions en una altra d’àmbit català, encara que cada 
una d’elles conservi la seva denominació originària.

b) Coalició d’organitzacions professionals agràries: la 
unió d’organitzacions de caràcter general per a presen-
tar-se a les eleccions formant una sola candidatura.

c) Agrupacions independents: les agrupacions avala-
des almenys pel 10% dels electors.

Capítol I. Eleccions i representativitat

Article 3. Determinació de la representativitat

1. La representativitat de les organitzacions agràries 
es determina mitjançant un procés electoral entre les 
persones que tenen la condició d’electors d’acord amb 
el que disposa aquesta llei.

2. El departament competent en matèria d’agricultura 
i ramaderia, per ordre del conseller, ha de convocar 
eleccions, cada cinc anys, per a determinar la repre-
sentativitat de les organitzacions agràries d’acord amb 
el que estableix aquesta llei. L’ordre de convocatòria 
ha d’establir també l’horari de votació i el procedi-
ment d’escrutini.

Article 4. Eleccions

1. Les eleccions per a determinar la representativitat 
de les organitzacions professionals agràries es regei-
xen pels criteris següents: 

a) Es duen a terme simultàniament a tot el territori de 
Catalunya.

b) Es comptabilitzen els vots obtinguts per cada orga-
nització professional agrària, coalició d’organitzacions 
professionals agràries o agrupació en tot el territori de 
Catalunya.

2. Els terminis que fixa aquesta llei s’entenen referits a 
dies naturals i en tot allò que no estigui expressament 
regulat s’aplica supletòriament la normativa adminis-
trativa de caràcter general.

Article 5. Electors

1. Tenen dret a participar en el procés electoral les per-
sones físiques i jurídiques que estiguin inscrites en el 
cens a què fa referència l’article 6.

2. Els electors poden exercir el dret a participar en el 
procés de manera presencial, a les meses electorals 
corresponents a llur demarcació territorial, o per cor-
reu. Cap elector no pot participar més d’una vegada en 
unes mateixes eleccions.

3. Els electors que optin per exercir el vot per correu 
l’han de sol·licitar personalment a qualsevol oficina del 
departament competent en matèria d’agricultura i ra-
maderia almenys vint-i-dos dies abans de la data fi-
xada per a la celebració de les eleccions. La sol·licitud 

es fa per mitjà d’un imprès normalitzat, elaborat pel 
departament competent en matèria d’agricultura i ra-
maderia, que el sol·licitant ha de signar després d’haver 
acreditat la seva identitat amb qualsevol document ofi-
cial. En el cas de les persones jurídiques, la sol·licitud 
s’ha d’acompanyar del document acreditatiu del poder 
de representació del sol·licitant respecte a la persona 
jurídica amb dret a vot.

4. Un cop el departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia ha comprovat la identitat del sol-
licitant i aquest lliura la sol·licitud a què fa referència 
l’apartat 3, el dit departament ha de lliurar al sol·licitant 
la documentació necessària per a poder exercir el vot 
per correu. També, si així ho demana el sol·licitant amb 
dret a vot, pot remetre aquesta documentació al domi-
cili que figuri al cens. El sol·licitant ha de remetre per 
correu administratiu a la Junta Electoral la documen-
tació relativa a l’emissió del seu vot, amb una antelació 
suficient perquè es rebi, com a màxim, el dia anterior a 
la data fixada per a la celebració de les eleccions.

Article 6. Cens electoral

1. Amb la finalitat de determinar el nombre i la identi-
tat dels electors amb dret de vot, el departament com-
petent en matèria d’agricultura i ramaderia, amb la 
participació de les organitzacions professionals agrà-
ries, ha d’elaborar un cens en el qual han de figurar les 
persones amb dret a participar en el procés electoral. 
A aquests efectes aquest departament ha d’atribuir a 
un òrgan administratiu que depengui de la secretaria 
general la competència en l’elaboració del cens elec-
toral i en la resolució de les reclamacions en aquesta 
matèria.

2. Per a l’elaboració del cens s’ha demanar la col·laboració 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. El cens electoral inclou els electors amb dret de su-
fragi actiu que compleixen els requisits següents: 

a) Les persones físiques, majors d’edat, que exerceixen 
activitats econòmiques agrícoles, ramaderes o fores-
tals com a propietàries, arrendatàries, parceres, coti-
tulars o per qualsevol altre concepte anàleg reconegut 
per la llei i que com a conseqüència d’aquestes activi-
tats estan afiliades a la Seguretat Social i en alta com 
a treballadors agraris per compte propi en el règim es-
pecial de treballadors per compte propi o autònoms, 
d’acord amb les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

b) Els familiars fins al segon grau de consanguinitat o 
d’afinitat de les persones a què fa referència la lletra a, 
majors d’edat, que treballen de manera directa i perso-
nal i preferentment en activitats agràries dins de l’ex-
plotació agrària familiar i estan afiliats a la Seguretat 
Social i en alta com a treballadors agraris per compte 
propi en el règim especial de treballadors per comp- 
te propi o autònoms, d’acord amb les dades de la Tre-
soreria General de la Seguretat Social.
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c) Les persones físiques majors d’edat que tenen la 
consideració legal de col·laboradors en una empresa 
familiar agrària, sempre que estiguin afiliades a la Se-
guretat Social i en alta com a treballadors agraris per 
compte propi en el règim especial de treballadors per 
compte propi o autònoms, d’acord amb les dades de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.

d) Les persones jurídiques que, d’acord amb els esta-
tuts, tenen com a objecte l’explotació agrícola, rama-
dera i forestal i acreditin l’exercici d’aquestes activitats 
en un mínim del 25% sobre l’activitat total.

4. El cens s’elabora d’ofici, s’ha de tancar un mes abans 
de la convocatòria de les eleccions, ha d’ésser objecte 
d’exposició pública en els taulers d’anuncis dels serveis 
territorials del departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia i dels ajuntaments dels municipis on 
constin persones censades, als efectes de poder presentar 
reclamacions en el termini de vint dies hàbils, que s’han 
de resoldre en el termini de deu dies hàbils, i s’ha de pu-
blicar en el web del dit departament.

5. El cens electoral, als efectes del que disposa l’apar-
tat 4, es divideix en les seccions següents: 

a) Persones físiques.

b) Persones jurídiques.

6. Un cop resoltes les possibles reclamacions s’ha de 
publicar el cens definitiu, pels mateixos mitjans que 
estableix l’apartat 4.

7. Les persones que no constin inscrites en el cens i es 
considerin amb dret a participar en les eleccions, po-
den reclamar davant de l’òrgan administratiu a què fa 
referència l’apartat 1, en el termini de deu dies a comp-
tar de la data de publicació del cens definitiu. El termi-
ni per a resoldre i notificar les reclamacions és de cinc 
dies i la resolució pot ésser recorreguda en el termini 
de tres dies davant del secretari general del departa-
ment competent en matèria d’agricultura i ramaderia, 
la resolució del qual s’ha de tenir en el termini de tres 
dies i exhaureix la via administrativa.

8. El cens electoral, que és públic, conté les dades se-
güents: 

a) En el cas de les persones físiques: 
1r. Nom i cognoms.
2n. Número d’identificació fiscal.
3r. Data de naixement.
4t. Domicili d’empadronament.

b) En el cas de les persones jurídiques: 
1r. Raó social.
2n. Número d’identificació fiscal.
3r. Domicili social.
4t. Dades personals del representant legal que ha 
d’exercir el dret de vot de la societat.

9. S’ha de facilitar una còpia en suport informàtic del 
cens electoral a les organitzacions professionals agrà-

ries, coalicions i agrupacions independents admeses 
com a candidatures en el procés.

Article 7. Administració electoral

El procés electoral és supervisat per l’Administra- 
ció electoral, integrada per la Junta Electoral i les me-
ses electorals.

Article 8. Junta Electoral

1. La Junta Electoral té la seu a Barcelona, als serveis 
centrals del departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia.

2. Les funcions de la Junta Electoral són: 

a) Publicar el cens electoral.

b) Coordinar el procés electoral.

c) Vetllar per l’aplicació i el compliment de la legali-
tat vigent.

d) Supervisar el desenvolupament del procés electoral.

e) Resoldre els recursos presentats en el procés elec-
toral.

f) Proclamar els resultats definitius de les eleccions.

g) En general, qualsevol tasca necessària per al cor-
recte desenvolupament del sufragi.

3. La Junta Electoral és integrada per set membres, 
designats pel conseller del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, amb la composició 
següent: 

a) Un director general del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, que actua com a 
president.

b) Tres funcionaris adscrits al departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia com a vocals, un dels 
quals ha d’ésser l’advocat en cap del departament. Un 
d’aquests membres actua com a secretari de la Junta.

c) Tres membres designats a proposta de les organit-
zacions professionals agràries més representatives a 
Catalunya.

4. Les sessions de la Junta Electoral són ordinàriament 
presencials, llevat de les sessions que de manera espe-
cífica se n’acordi el caràcter no presencial.

Article 9. Meses electorals

1. Les meses electorals s’han de determinar en l’ordre 
de convocatòria de les eleccions.

2. Les meses electorals es constitueixen en els munici-
pis i nuclis de població amb un mínim de quinze elec-
tors censats. Si no arriben a aquest nombre mínim, els 
electors d’aquestes poblacions exerceixen el dret de 
vot en els municipis que determini la Junta Electoral 
d’acord amb criteris de proximitat i comunicació. Ai-
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xí mateix, els municipis limítrofs que no arribin al dit 
nombre mínim exigit es poden agrupar si junts supe-
ren els quinze electors, i la Junta electoral ha de deter-
minar en quin municipi s’ubica la mesa electoral sobre 
la base dels mateixos criteris de proximitat i comuni-
cació.

3. Les meses electorals són integrades per tres perso-
nes elegides per insaculació entre electors inclosos en 
el cens corresponent de la mateixa mesa.

4. Les funcions de les meses electorals són: 

a) Presidir i ordenar la votació.
b) Verificar la identitat dels votants.
c) Vetllar pel bon funcionament de les votacions.
d) Fer l’escrutini i estendre l’acta corresponent.
e) Resoldre les incidències que hi pugui haver durant 
les votacions.

Article 10. Comissions territorials

1. La Junta Electoral, per al desenvolupament del pro-
cés electoral, pot delegar les seves funcions en comis-
sions territorials, llevat de la funció de resolució dels 
recursos presentats en el procés electoral.

2. Les comissions territorials són creades per la Junta 
Electoral i han de tenir la composició següent: 

a) El director dels serveis territorials del departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia, que 
actua com a president de la comissió.

b) Tres funcionaris del departament competent en ma-
tèria d’agricultura i ramaderia com a vocals, un dels 
quals actua com a secretari de la comissió.

c) Tres membres designats a proposta de les organit-
zacions professionals agràries més representatives a 
Catalunya.

Article 11. Composició de l’Administració 
electoral

1. En el nomenament dels membres de l’Administració 
electoral cal preveure la designació de suplents.

2. L’Administració electoral ha de garantir la no-dis-
criminació per raó de sexe en la seva composició i la 
introducció de mesures d’acció positiva per a fomen-
tar-hi la participació de les dones. En la composició de 
la Junta Electoral i de les comissions territorials s’ha 
de tendir a assolir una presència equilibrada d’homes 
i dones.

Article 12. Ús de mitjans telemàtics

Les comunicacions i les consultes a l’Administració 
electoral es poden fer per mitjans telemàtics.

Article 13. Organitzacions professionals 
agràries, coalicions i agrupacions independents 
candidates

1. Es poden presentar a les eleccions les organitzaci-
ons professionals agràries, coalicions i agrupacions in-
dependents a què fa referència l’article 2.

2. Les organitzacions professionals agràries, coalici-
ons i agrupacions independents que es vulguin presen-
tar a les eleccions han d’acreditar amb la candidatura: 

a) La inscripció en el registre públic competent.

b) Els estatuts de l’organització.

c) Els acords d’integració de coalició amb altres orga-
nitzacions agràries, si s’escauen.

d) El nom del responsable de la candidatura i l’adreça 
als efectes de les notificacions, que es poden fer per 
correu electrònic.

3. Les candidatures s’han de presentar davant de la 
Junta Electoral en el termini de deu dies de la data de 
l’anunci de la convocatòria, i en el termini de set dies 
la Junta Electoral ha de proclamar les candidatures ad-
meses i les no admeses.

4. Les candidatures presentades que s’hagin proclamat 
admeses s’han de publicar en el web del departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

Article 14. Recurs contra la proclamació de 
candidatures

Contra la proclamació de candidatures es poden inter-
posar els recursos ordinaris establerts per la normativa 
administrativa.

Article 15. Organitzacions professionals 
agràries més representatives

1. Es consideren més representatives, en l’àmbit de Ca-
talunya, les organitzacions professionals agràries, co-
alicions i agrupacions independents que obtinguin el 
15%, com a mínim, del total dels vots vàlids emesos 
en les eleccions. S’entenen per vots vàlids els vots ob-
tinguts per cada candidatura i els vots en blanc.

2. Les organitzacions professionals agràries, coalici-
ons i agrupacions independents que tenen la conside-
ració de més representatives en l’àmbit de Catalunya 
exerceixen la representació institucional davant les ad-
ministracions públiques i davant altres entitats i orga-
nismes de caràcter públic que la tinguin prevista.

3. A l’efecte de participar en els òrgans de l’Adminis-
tració de què siguin membres, la presència de les orga-
nitzacions professionals agràries més representatives 
ha d’ésser proporcional al nombre de vots obtinguts 
per cadascuna d’elles.
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Article 16. Organització de les eleccions

1. El departament competent en matèria d’agricultu-
ra i ramaderia ha de convocar, mitjançant una ordre 
i amb la consulta prèvia a les organitzacions profes-
sionals agràries més representatives, les eleccions per 
a determinar la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries. Les eleccions s’han de celebrar 
d’acord amb el calendari que s’ha d’adjuntar com a an-
nex de l’ordre de convocatòria.

2. Cinc dies abans de la votació, el representant de ca-
da candidatura pot designar un interventor per cada 
mesa, amb veu i sense vot, entre els inscrits en el cens 
corresponent de la mateixa mesa. Igualment, les can-
didatures poden nomenar apoderats, que han d’ésser 
persones físiques, que poden accedir als locals electo-
rals, examinar el desenvolupament de les operacions 
de vot i escrutini, formular reclamacions i rebre cer-
tificacions.

3. Cada mesa disposa d’un cens d’electors amb dret de 
vot ordenat alfabèticament, en què hi han de constar 
els electors que han fet ús del vot per correu. A cada 
mesa hi ha un nombre de paperetes almenys igual al 
seu cens per cada organització, coalició i agrupació in-
dependent candidata.

4. La Junta Electoral ha de confeccionar un model ofi-
cial de paperetes i ha de verificar l’adequació a aquest 
model de les que puguin confeccionar les candidatures 
que es presentin a les eleccions.

5. Després de la proclamació de les candidatures, la 
Junta Electoral ha de determinar les formes que han 
de tenir els actes promocionals que se celebrin al llarg 
de la campanya electoral.

6. Un cop fets la votació i l’escrutini, la Junta Electoral 
proclama els resultats, que s’han de publicar en el web 
del departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia.

Article 17. Campanya electoral

1. La campanya electoral, als efectes d’aquesta llei, 
és el conjunt d’activitats lícites portades a terme per 
les organitzacions professionals agràries, coalicions o 
agrupacions independents i llurs representants dirigi-
des a la captació de sufragis.

2. El departament competent en matèria d’agricultu-
ra i ramaderia pot fer durant el període electoral una 
campanya de caràcter institucional destinada a infor-
mar les persones físiques i jurídiques que tenen com 
activitat econòmica habitual l’agricultura i la ramade-
ria sobre la data de la votació, el procediment per a 
votar i els requisits i el tràmit del vot per correu, sense 
influir, en cap cas, en l’orientació del vot dels electors.

3. La publicitat institucional a què fa referència l’apartat 
2 s’ha de fer en espais gratuïts dels mitjans de comuni-
cació social de titularitat pública de l’àmbit territorial 

corresponent, suficients per a assolir els objectius de la 
campanya.

4. Des de la convocatòria de les eleccions i fins a la 
celebració d’aquestes resta prohibit qualsevol acte or-
ganitzat o finançat, directament o indirectament, pels 
poders públics que contingui al·lusions a les accions o 
als assoliments obtinguts, o que faci servir imatges o 
expressions coincidents o similars a les emprades en la 
campanya per alguna de les organitzacions professio-
nals agràries concurrents a les eleccions.

5. Tret del departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia i de les organitzacions professio-
nals agràries, coalicions i agrupacions independents, 
cap persona jurídica no pot fer campanya electoral a 
partir de la data de la convocatòria de les eleccions.

Article 18. Durada de la campanya electoral

La campanya electoral comença el dia quaranta-unè 
posterior a la convocatòria de les eleccions, té una du-
rada de quinze dies naturals i fineix a les dotze de la 
nit del dia immediatament anterior al de la votació.

Article 19. Prohibicions en campanya electoral

1. No es pot difondre propaganda electoral ni es pot 
celebrar cap acte de campanya electoral un cop aques-
ta hagi finit legalment. L’obtenció gratuïta de mitjans 
proporcionats per les administracions públiques resta 
limitada al període estricte de campanya electoral.

2. Les limitacions de l’apartat 1 s’estableixen sens per-
judici de les activitats dutes a terme per les organitza-
cions professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents en l’exercici de llurs funcions constituci-
onalment reconegudes.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 2, des de la 
convocatòria de les eleccions fins a l’inici de la cam-
panya electoral, resten prohibides la publicitat i la pro-
paganda electorals mitjançant cartells, suports co-
mercials, insercions en premsa, ràdio o altres mitjans 
digitals que no es puguin justificar per l’exercici de les 
activitats ordinàries de les organitzacions professio-
nals agràries, coalicions i agrupacions.

Article 20. Celebració dels actes de campanya 
electoral

La celebració d’actes públics de campanya electoral es 
regeix pel que disposa la legislació reguladora del dret 
de reunió.

Article 21. Propaganda electoral

1. Els ajuntaments tenen l’obligació de reservar llocs 
especials per a la col·locació de cartells i, si s’escau, de 
pancartes i cartells penjats en pals o fanals pel sistema 
de banderoles. La propaganda per mitjà de pancartes i 
banderoles només es pot col·locar en els llocs reservats 
pels ajuntaments.
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2. La col·locació i la retirada de cartells i banderoles 
van a càrrec de les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions i agrupacions independents que parti-
cipen en les eleccions.

3. Les organitzacions professionals agràries, les coali-
cions i les agrupacions independents només poden col-
locar cartells i altres formes de propaganda en els llocs 
a què fa referència l’apartat 1 i en espais comercials 
autoritzats.

4. La despesa de les candidatures en aquest tipus de 
publicitat no pot excedir del 20% del límit de despe-
ses.

Article 22. Distribució de llocs  
per a la campanya electoral

1. Els ajuntaments, dins dels set dies següents al de 
la convocatòria, han de comunicar a la Junta Electo-
ral els emplaçaments disponibles per a la col·locació de 
cartells i, si s’escau, pancartes i banderoles. Aquesta 
distribució de llocs s’ha de fer atenent el nombre total 
de vots obtinguts per cada organització professional 
agrària, federació o coalició en les anteriors eleccions 
equivalents i atribuint-los d’acord amb llurs preferèn-
cies en funció d’aquest nombre obtingut.

2. El segon dia posterior al de la proclamació de les 
candidatures, la Junta Electoral ha de comunicar al re-
presentant de cada candidatura els llocs reservats per 
al seus cartells.

Article 23. Actes electorals

1. Els ajuntaments, dins dels deu dies següents al de 
la convocatòria, han de comunicar a la Junta Electoral 
els locals oficials i llocs públics que es reserven per 
a la realització d’actes de campanya electoral, i espe-
cificar els dies i les hores en què es poden fer servir. 
Aquestes informacions s’han de publicar en el web del 
departament competent en matèria d’agricultura i ra-
maderia dins d’aquest termini. A partir de la data de 
publicació, els representants de les candidatures po-
den sol·licitar davant la Junta Electoral la utilització 
d’aquests locals i llocs.

2. El quart dia posterior al de la proclamació de les 
candidatures, la Junta Electoral ha d’atribuir els locals 
i llocs disponibles en funció de les sol·licituds i, si més 
d’una són coincidents, les ha d’atendre d’acord amb els 
criteris que estableix l’article 22.1. Un cop atribuïts, la 
Junta Electoral ha de comunicar al representant de ca-
da candidatura els locals i llocs assignats.

3. L’ús de les instal·lacions municipals a què fa refe-
rència l’apartat 1 pot donar lloc, si escau, al cobrament 
per part dels ajuntaments de la taxa o preu públic cor-
responent, que han de pagar les organitzacions pro-
fessionals agràries, coalicions i agrupacions indepen-
dents que participen en les eleccions.

Article 24. Publicitat de les candidatures  
en premsa i ràdio

1. Les candidatures tenen dret a fer publicitat en la 
premsa periòdica i en les emissores de ràdio de titu-
laritat privada, sense que les despeses fetes en aquesta 
publicitat puguin superar el 20% del límit de despesa.

2. No es poden contractar espais de publicitat electoral 
en els mitjans de comunicació de titularitat pública ni 
en les emissores de televisió privada.

Article 25. Recurs contra els actes d’escrutini 
i de proclamació de resultats

Contra els actes d’escrutini i la proclamació de resul-
tats es poden interposar els recursos ordinaris esta-
blerts per la normativa administrativa.

Article 26. Dades de caràcter personal

1. Les dades personals que figuren en el cens només 
poden ésser utilitzades pels òrgans a què fa referència 
aquesta llei i únicament per a les eleccions. La publici-
tat de les dades personals es limita als llocs establerts 
i en la forma i pel temps necessaris perquè els electors 
puguin comprovar-les i, si escau, rectificar-les.

2. S’ha de facilitar còpia en suport informàtic del cens 
a les organitzacions professionals agràries, coalicions 
i agrupacions independents admeses com a candidates 
en el procés. Aquest cens només es pot emprar amb la 
finalitat de la propaganda electoral de les organitza-
cions professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents i no se’n pot fer cap altre ús.

Article 27. Escissió, fusió i extinció  
de les organitzacions i dissolució  
de coalicions i associacions electorals

1. En cas d’escissió d’una part d’una organització agrà-
ria, l’organització escindida perd la representativitat 
derivada de les eleccions.

2. En cas de fusió d’organitzacions, l’organització re-
sultant suma la representativitat de les preexistents.

3. En cas d’extinció d’una organització o agrupació 
independent, les restants incrementen de manera pro-
porcional la representativitat que tenien assignada 
com a resultat de les eleccions.

4. En cas de dissolució d’una coalició, les organitzaci-
ons preexistents conserven el grau de representativitat 
obtingut en les eleccions, i s’imputa a cada una d’elles 
el percentatge del mateix que van pactar en els acords 
d’associació; si no hi ha acords, la representació s’im-
puta a parts iguals entre les organitzacions resultants.
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Capítol II. Règim sancionador

Article 28. Prejudicialitat penal

Les infraccions d’aquesta llei se sancionen d’acord 
amb el que estableix aquest capítol, llevat que consti-
tueixin delictes o faltes penals.

Article 29. Responsables de les infraccions

Són responsables de les infraccions tipificades per 
aquesta llei els membres de l’Administració electoral, 
els interventors, els suplents, les autoritats i el personal 
al servei de les administracions públiques i qualsevol 
altra persona que cometi aquestes infraccions.

Article 30. Infraccions doloses d’autoritats i 
personal de les administracions públiques  
i membres de l’Administració electoral

1. Són infraccions, comeses per autoritats, personal al 
servei de les administracions públiques i membres de 
l’Administració electoral, les següents accions i omis-
sions fetes dolosament: 

a) Incomplir les normes de formació, conservació i ex-
hibició al públic del cens electoral.

b) Incomplir les normes de constitució de les meses i 
de les votacions, acords i escrutinis que les meses ha-
gin de dur a terme.

c) No estendre les actes, les certificacions, les notifica-
cions i altres documents de les eleccions en la forma i 
el moment establerts per la Llei o per l’ordre de con-
vocatòria.

2. Les infraccions tipificades per aquest article se san-
cionen amb una multa de 600 a 3.000 euros.

Article 31. Infraccions amb abús del càrrec

1. Són infraccions, comeses per autoritats o personal 
al servei de les administracions públiques, les accions 
i omissions següents, fetes dolosament i amb abús del 
càrrec: 

a) Ometre el nom dels votants o anotar-lo de manera 
que indueixi a error sobre la seva autenticitat.

b) Canviar, ocultar o alterar el sobre o la papereta de les 
eleccions que lliuri l’elector.

c) Consentir, podent-ho evitar, que algú participi dues 
o més vegades en unes mateixes eleccions o ho faci 
sense capacitat legal.

d) Impedir o dificultar injustificadament l’entrada, la 
sortida o la permanència dels electors, apoderats i in-
terventors en els llocs on se celebrin les eleccions.

2. Les infraccions tipificades per aquest article se san-
cionen amb una multa de 300 a 3.000 euros.

Article 32. Infraccions dels membres  
de les meses electorals

Els presidents i els vocals de les meses, i també els res-
pectius suplents, que deixin de concórrer a l’exercici 
de llurs funcions o les abandonin sense cap causa le-
gal o incompleixin sense cap causa justificada les obli-
gacions d’excusa o avís previ són sancionats amb una 
multa de 1.000 a 6.000 euros.

Article 33. Infraccions de particulars

1. Són infraccions comeses per particulars: 

a) Pressionar els electors amb violència, intimidació, 
recompensa o remuneració perquè no exerceixin llur 
dret de vot, l’exerceixin contra llur voluntat o desco-
breixin el secret de vot.

b) Impedir o dificultar injustificadament l’entrada, la 
sortida o la permanència dels electors, apoderats i in-
terventors als llocs on se celebrin les eleccions.

c) Dipositar dues o més vegades la papereta en unes 
mateixes eleccions o participar-hi dolosament sense 
capacitat per a fer-ho.

d) Fer actes de propaganda un cop finit el termini de la 
campanya electoral.

2. Les infraccions tipificades per aquest article se san-
cionen amb una multa de 300 a 3.000 euros.

Article 34. Graduació de les sancions

Les sancions s’han d’imposar atenent els criteris de 
graduació següents: 

a) La intensitat del dany o el perjudici causat.
b) La negligència i la intencionalitat de l’infractor.
c) El benefici econòmic obtingut per l’infractor.

Article 35. Procediment sancionador

1. La Junta Electoral és l’òrgan competent per a impo-
sar les sancions que estableix aquest capítol.

2. La Junta Electoral ha de nomenar com a instructor 
del corresponent procediment sancionador un dels vo-
cals de la Junta Electoral que representen l’Adminis-
tració.

3. Les infraccions tipificades per aquesta llei prescri-
uen al cap d’un any a comptar del dia que han estat 
comeses.

4. El procediment sancionador s’ha de resoldre i noti-
ficar en el termini de tres mesos a comptar de la data 
d’incoació.
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Capítol III. Despeses electorals i comptabilitat 
electoral

Article 36. Administrador electoral  
de la candidatura

1. Totes les candidatures han de tenir un administra-
dor electoral responsable dels ingressos i despeses 
electorals fets per l’organització professional agrària, 
federació o coalició, i de la comptabilitat.

2. La comptabilitat s’ha d’ajustar als principis generals 
del Pla general comptable vigent.

3. Pot ésser designat administrador electoral qualsevol 
ciutadà, major d’edat, en ple ús dels seus drets civils 
i polítics. No poden ésser designats administradors 
electorals els condemnats per sentència ferma per de-
lictes contra l’Administració pública o contra les insti-
tucions públiques si la sentència ha establert pena d’in-
habilitació per a l’exercici del dret de sufragi passiu o 
pena d’inhabilitació absoluta o especial o pena de sus-
pensió per a l’ocupació de càrrec públic.

4. Els càrrecs de representant electoral de les candida-
tures i de representant general de les organitzacions, 
coalicions i agrupacions independents poden ésser 
acumulatius.

Article 37. Comptes oberts

1. Els administradors electorals han de comunicar a la 
Junta Electoral els comptes oberts per a la recaptació 
de fons.

2. L’obertura dels comptes es pot fer a partir de la data 
de nomenament dels administradors electorals a qual-
sevol entitat bancària o caixa d’estalvis. La comunica-
ció a què fa referència l’apartat 1 s’ha de fer dins de les 
vint-i-quatre hores següents a l’obertura dels comptes.

3. Si les candidatures presentades no són proclamades 
o renuncien a concórrer a l’elecció, les imposicions fe-
tes per tercers en els comptes han d’ésser restituïdes per 
les organitzacions professionals agràries, coalicions o 
agrupacions independents que les van promoure.

Article 38. Ingressos i despeses de comptes 
oberts

1. Tots els fons destinats a sufragar les despeses elec-
torals, qualsevol que en sigui la procedència, s’han 
d’ingressar en els comptes i totes les despeses s’han de 
pagar amb càrrec a aquests.

2. Els administradors electorals i les persones autorit-
zades per aquests per a disposar dels fons dels comp-
tes són responsables de les quantitats ingressades i de 
destinar-les a les finalitats indicades.

3. Finida la campanya electoral, només es pot disposar 
dels ròssecs dels comptes per a pagar, dins dels noran-
ta dies següents al de la votació, les despeses electo-
rals contretes prèviament.

4. Tota reclamació per despeses electorals que no sigui 
notificada als corresponents administradors dins dels 
seixanta dies següents al de la votació es considera nul-
la i no pagable, sens perjudici que la Junta Electoral, 
si hi ha causa justificada, pugui admetre excepcions.

Article 39. Aportació de fons a comptes oberts

1. Les persones que aporten fons als comptes oberts 
per a la recaptació de fons han de fer constar en l’acte 
de la imposició nom, domicili i número del document 
nacional d’identitat o passaport, que ha d’ésser exhibit 
a l’empleat de l’entitat dipositària.

2. Les persones que aporten quantitats per compte i en 
representació d’una altra persona física o jurídica han 
de fer constar el nom d’aquesta.

3. Les organitzacions professionals agràries, coalici-
ons i agrupacions independents han de fer constar la 
procedència dels fons que dipositen en el moment de 
fer imposicions en els comptes.

4. Cap persona, física o jurídica, no pot aportar més 
de 1.000 euros als comptes oberts per una mateixa or-
ganització professional agrària, federació, coalició o 
agrupació per a recaptar fons per a les eleccions con-
vocades.

Article 40. Subvencions electorals

1. El departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia ha de subvencionar les despeses que les or-
ganitzacions professionals agràries, coalicions i agru-
pacions independents han d’afrontar per a concórrer a 
les eleccions. En cap cas la subvenció corresponent a 
cada organització, federació, coalició o agrupació no 
pot sobrepassar la xifra de despeses electorals decla-
rades i justificades per la Sindicatura de Comptes en 
l’exercici de la seva funció fiscalitzadora.

2. L’ordre de convocatòria de les eleccions ha de de-
terminar el límit màxim de subvencions a atorgar i els 
criteris d’atorgament.

Article 41. Despeses electorals

1. Es consideren despeses electorals les que tenen les 
organitzacions professionals agràries, coalicions i 
agrupacions independents participants en les eleccions 
des del dia de la convocatòria fins al de la proclamació 
dels resultats pels conceptes següents: 

a) Confecció de sobres i paperetes electorals.

b) Propaganda i publicitat directament o indirectament 
dirigida a promoure el vot per a les candidatures, siguin 
els que siguin la forma i el mitjà que s’emprin.

c) Lloguer de locals per a la celebració d’actes de cam-
panya electoral.

d) Remuneracions o gratificacions al personal no per-
manent que presta serveis a les candidatures.
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e) Mitjans de transport i despeses de desplaçament 
dels dirigents de les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions i agrupacions independents, i del per-
sonal al servei de la candidatura.

f) Correspondència i franqueig.

g) Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya 
electoral, meritats fins a la data de percepció de la sub-
venció corresponent.

h) Les que siguin necessàries per a l’organització i el 
funcionament de les oficines i els serveis que calguin 
per a les eleccions.

2. Cap organització professional agrària, coalició o 
agrupació independent no pot assumir despeses elec-
torals que superin els límits establerts per l’ordre de 
convocatòria de les eleccions.

3. La Junta Electoral, des de la data de la convoca-
tòria fins al centè dia posterior a la celebració de les 
eleccions, ha de vetllar pel compliment dels preceptes 
d’aquesta llei.

4. La Junta Electoral pot demanar la col·laboració de 
les entitats financeres per a disposar d’informació so-
bre l’estat dels comptes electorals, números i identitat 
dels impositors i sobre qualsevol extrem que consideri 
necessari per al compliment de la seva funció fiscalit-
zadora. Així mateix, pot demanar als administradors 
electorals les informacions comptables que consideri 
necessàries, i ha de resoldre per escrit les consultes 
que aquests li plantegin.

5. La Junta Electoral, si de les investigacions que duu a 
terme es desprenen indicis de conductes constitutives 
d’infraccions electorals, ho ha de comunicar al depar-
tament competent en matèria d’agricultura i ramade-
ria, per a l’exercici de les accions que corresponguin. 
Així mateix, ha d’informar la Sindicatura de Comptes 
dels resultats de la seva activitat fiscalitzadora.

Article 42. Presentació de la comptabilitat 
electoral

1. Entre el centè i el cent vint-i-cinquè dies posteriors 
a les eleccions, les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions i agrupacions independents que ha-
gin assolit els requisits exigits per a rebre subvencions 
electorals o que hagin sol·licitat bestretes amb càrrec a 
aquestes subvencions, han de presentar a la Sindicatu-
ra de Comptes els estats comptables establerts pel Pla 
general comptable i incloure-hi, com a mínim, el ba-
lanç de situació i el compte de resultats. Així mateix, 
han de trametre l’extracte dels moviments registrats en 
el llibre major de comptabilitat i un balanç de sumes i 
saldos previ al tancament de la comptabilitat.

2. Els administradors electorals de les organitzacions 
professionals agràries, coalicions i agrupacions inde-
pendents que han concorregut a les eleccions són els 
responsables de presentar la comptabilitat electoral.

3. Les entitats financeres de qualsevol tipus que hagin 
concedit crèdit a les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions i agrupacions independents a què fa 
referència l’apartat 1 n’han de trametre la informació 
detallada a la Sindicatura de Comptes dins del termini 
que estableix el dit apartat.

Article 43. Intervenció de la Sindicatura  
de Comptes

1. La Sindicatura de Comptes, al cap de trenta dies a 
comptar del finiment del termini indicat per l’article 
42.1, pot demanar a tots els que estan obligats a pre-
sentar comptabilitats i informes, els aclariments i do-
cuments suplementaris que consideri necessaris.

2. Dins dels dos-cents dies posteriors a les eleccions, la 
Sindicatura de Comptes s’ha de pronunciar, en l’exer-
cici de la seva funció fiscalitzadora, sobre la regula-
ritat de les comptabilitats electorals, i en el cas que 
s’hagin detectat irregularitats en aquesta comptabilitat 
o violacions de les restriccions establertes en matèria 
d’ingressos i despeses electorals, pot proposar la no-
adjudicació o la reducció de la subvenció a l’organitza-
ció professional agrària, federació, coalició o agrupa-
ció que ha actuat irregularment.

3. La Sindicatura de Comptes pot proposar el no-ator-
gament o, si escau, la reducció de la subvenció electo-
ral que han de percebre les organitzacions professio-
nals agràries, coalicions o agrupacions independents 
de què es tracti. Quan no faci cap proposta, n’ha de 
deixar constància expressa en els resultats de la fisca-
lització.

4. La proposta de no-atorgament s’ha de formular en el 
cas de les organitzacions professionals agràries, coali-
cions o agrupacions independents que no compleixin 
l’obligació de presentar a la Sindicatura de Comptes la 
comptabilitat tal com estableix l’article 42.1.

5. La proposta de reducció de la subvenció a perce-
bre s’ha de fonamentar en la superació dels límits esta-
blerts pel que fa a les aportacions privades de persones 
físiques o jurídiques; en la manca de justificació fefa-
ent de la procedència dels fons utilitzats en la campa-
nya electoral; en la superació de qualsevol dels límits 
fixats amb relació a l’import màxim de despeses esta-
blert per l’ordre de convocatòria, o en l’aplicació espe-
cífica a les despeses de publicitat exterior o publicitat 
en premsa periòdica i emissores de ràdio privades.

6. Si les deficiències detectades afecten fonamental-
ment aspectes de naturalesa formal, se n’ha de valo-
rar la incidència en la justificació i, en conseqüència, 
la Sindicatura de Comptes ha d’estimar la proposta de 
reducció de la subvenció electoral a percebre. Amb in-
dependència de l’import de les reduccions proposades, 
aquestes han de tenir com a límit les subvencions que 
corresponguin a les organitzacions professionals agrà-
ries pels resultats obtinguts, subvencions que, d’altra 
banda, d’acord amb el que estableix l’article 40.1, en 
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cap cas no poden sobrepassar la xifra de despeses de-
clarades justificades per la Sindicatura de Comptes en 
l’exercici de la seva funció fiscalitzadora.

7. Els criteris generals establerts per a la quantificació, 
si s’escau, de les reduccions proposades en la fiscalit-
zació de les comptabilitats de les organitzacions pro-
fessionals agràries són: 

a) Si les aportacions privades superen el límit legal 
màxim de 1.000 euros, s’ha de proposar una reducció 
del doble de la quantitat excedida.

b) Si, durant la campanya electoral, l’organització pro-
fessional agrària, coalició o agrupació independent ha 
emprat recursos la procedència dels quals no ha estat 
fefaentment acreditada i que per la quantia vulneren 
les restriccions en matèria d’ingressos electorals, s’ha 
de proposar una reducció del 10% de l’import.

c) Si es tracta de despeses no autoritzades per la nor-
mativa vigent, s’ha de proposar una reducció de la sub-
venció electoral del 10% de les despeses declarades ir-
regulars.

d) Si les organitzacions professionals agràries, coali-
cions o agrupacions independents superen un o més 
d’un dels límits establerts per a les despeses electorals, 
la reducció proposada és el resultat d’aplicar la següent 
taula progressiva de coeficients de reducció de la sub-
venció en funció del percentatge que representi l’excés 
sobre cadascun dels límits de despeses autoritzades en 
cada cas, sempre que la superació sigui, com a mínim, 
de l’1% del límit establert, d’acord amb els valors que 
es detallen a continuació: 

Excés sobre el límit  
de les despeses (%)

Tipus de  
reducció (%)

Fins a l’1% 0,00
De l’1% al 3% 0,15
Del 3% al 5% 0,50
Del 5% al 7% 1,10
Del 7% al 10% 2,00
Del 10% al 20% 3,50
Del 29% al 50% 6,00
>50% 10,00

8. Un cop establert el tipus de reducció resultant, 
aquest s’ha d’aplicar sobre el límit màxim de despeses 
que correspon a cada organització, i s’obté la quantia 
en termes absoluts de la reducció de la subvenció elec-
toral que s’ha de proposar.

9. La Sindicatura de Comptes ha de remetre al Par-
lament de Catalunya i al departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, dins del termini es-
tablert per l’apartat 2, l’informe de fiscalització corres-
ponent, on hi constin l’import de les despeses regulars 
justificades per cada organització professional agrària, 
federació, coalició o agrupació d’electors i les propos-
tes justificades de no-atorgament o de reducció de la 
subvenció electoral, si escauen.

Article 44. Dietes i gratificacions

1. Els membres de la Junta Electoral i, si s’escau, de les 
comissions territorials no tenen dret a dietes o gratifi-
cacions per l’exercici del càrrec.

2. Els membres de les meses electorals o qualsevol al-
tra persona externa a l’Administració electoral tenen 
dret a percebre les dietes o gratificacions que determi-
ni l’ordre de convocatòria de les eleccions.

Disposicions addicionals

Primera. Extinció de cambres agràries

1. Es declaren extingides les cambres agràries de Bar-
celona, Tarragona, Lleida i Girona.

2. Amb relació als béns, els drets i les obligacions 
de qualsevol naturalesa que corresponen a cambres 
agràries extingides com a conseqüència de l’aplicació 
d’aquesta llei, l’Administració de la Generalitat n’ha 
de traspassar el patrimoni resultant de la liquidació a 
la Fundació de la Pagesia de Catalunya perquè aquesta 
els destini a finalitats i serveis d’interès general agrari.

3. L’Administració de la Generalitat ha de garantir que 
totes les atribucions patrimonials i les adscripcions de 
mitjans de les cambres agràries extingides dutes a ter-
me d’acord amb la Llei 17/1993, del 28 de desembre, 
de cambres agràries, i de les que s’extingeixen amb 
aquesta llei, s’apliquin a finalitats i serveis d’interès 
agrari.

4. El procés de determinació de les atribucions dels 
patrimonis i mitjans a què es refereix l’apartat 3 ha de 
garantir la participació de les organitzacions professi-
onals agràries més representatives a Catalunya.

Segona. Simultaneïtat de la consulta  
amb altres processos electorals

Les consultes per a la representativitat de les orga-
nitzacions professionals agràries es poden convocar 
de manera simultània amb les que convoqui l’Admi-
nistració de l’Estat en el seu àmbit, sempre tenint en 
compte el que determina aquesta llei.

Disposició transitòria. Representativitat

Mentre no se celebrin les primeres eleccions d’acord 
amb aquesta llei, la representativitat de les organit-
zacions professionals agràries és la determinada en 
les darreres eleccions a cambres agràries celebrades 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició derogatòria 

1. Es deroga la Llei 17/1993, del 28 de desembre, de 
cambres agràries.
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2. Es deroguen: 

a) El Decret 242/1994, del 13 de setembre, pel qual es 
regula el règim electoral general de les cambres agrà-
ries.

b) El Decret 32/2007, del 30 de gener, pel qual es re-
gulen les subvencions i les despeses en les eleccions a 
cambres agràries de 2007.

c) El Decret 280/1994, del 4 de novembre, pel qual es 
regulen les despeses electorals en les eleccions a cam-
bres agràries

d) El Decret 289/1998, del 3 de novembre, de modi-
ficació del Decret 280/1994, del 4 de novembre, pel 
qual es regulen les despeses electorals en les eleccions 
a cambres agràries.

Disposicions finals

Primera. Referències a representants  
de les cambres agràries

Les referències a les designacions com a membres 
d’algun òrgan col·legiat que la normativa vigent fa a re-
presentants de les cambres agràries s’entenen fetes als 
representants de les organitzacions professionals agrà-
ries més representatives a Catalunya d’acord amb les 
eleccions que regula aquesta llei.

Segona. Referències a eleccions a les cambres 
agràries

Les referències a les eleccions a cambres agràri-
es existents en la normativa vigent s’entenen fetes a 
les eleccions per a determinar la representativitat de 
les organitzacions professionals agràries d’acord amb 
aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor

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

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

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

Llei de modificació de la Carta municipal de 
Barcelona
Tram. 200-00036/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 46, 18.12.2014, DSPC-P 90

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de de-
sembre de 2014, a proposta del Govern, un cop escol-
tada la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 
del Reglament, ha acordat de tramitar directament i en 
lectura única el Projecte de llei sobre la modificació 
parcial de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 
Carta municipal de Barcelona (tram. 200-00036/10).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 
55.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Regla-
ment del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació de la Carta municipal  
de Barcelona

Preàmbul

De conformitat amb el que estableixen la disposi-
ció addicional sisena de la Llei de l’Estat 7/1985, 
del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LBRL), i l’article 89 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, la ciutat de Barcelona gaudeix del reconei-
xement legal d’un règim especial, regulat per la Llei 
22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal 
de Barcelona, i per la Llei de l’Estat 1/2006, del 13 
de març, per la qual es regula el règim especial del 
municipi de Barcelona, la qual reconeix així mateix  
al municipi un règim financer especial, en aplicació 
del que estableix l’article 161 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial de-
cret legislatiu 2/2004.

Transcorreguts més de quinze anys des de l’entrada en 
vigor de la Carta, el text legal ha estat objecte de dues 
modificacions: la primera, per mitjà de la Llei 11/2006, 
del 19 de juliol, que va modificar-ne els articles 3 i 11, 
sobre els símbols representatius de la ciutat, per tal 
d’adaptar-los a la normativa reguladora dels ens locals, 
i l’article 66.5, referent a l’aprovació definitiva de plans 
que comportin una modificació de zones verdes, espais 
lliures o equipaments esportius; la segona, per mitjà de 
la Llei 7/2010, del 21 d’abril, que va afegir al text legal 
un nou títol, el VIII, per tal d’incorporar-hi la regulació 
del Consell Econòmic i Social de Barcelona.

També en el pla legislatiu, i dins el mateix període, a 
més del reconeixement explícit de la garantia estatutà-
ria del règim especial barceloní, plasmada en l’article 
89 de l’Estatut, i de la regulació del tram de competèn-
cies estatals de la Carta, per mitjà de l’esmentada Llei 
de l’Estat 1/2006, cal destacar les nombroses modifi-
cacions introduïdes en la legislació bàsica sobre règim 



22 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 464

1.01.01. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 40

local per diverses lleis, entre les quals cal esmentar la 
Llei 11/1999, del 21 d’abril, de modificació de la Llei 
7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i altres mesures per al desenvolupament del go-
vern local, en matèria de trànsit, circulació de vehi-
cles de motor i seguretat viària i en matèria d’aigües; 
la Llei 57/2003, del 16 de desembre, de mesures per 
a la modernització del govern local, i la Llei 27/2013, 
del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local. La disposició addicional cin-
quena d’aquesta darrera norma estableix que l’aplica-
ció dels seus preceptes al municipi de Barcelona s’ha 
d’entendre sens perjudici de les particularitats del rè-
gim especial que té reconegut, amb estricta subjecció 
als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

Aquest marc normatiu abona l’oportunitat i la conve-
niència de modificar i actualitzar alguns preceptes de 
la Carta municipal de Barcelona, bé per a atendre de-
terminades necessitats institucionals de l’autogovern 
de la ciutat que requereixen l’empara d’una norma 
amb rang de llei, bé per a salvar el risc de petrificació 
del règim especial, que podria quedar desplaçat per les 
normes de règim general si les innovacions operades 
en l’ordenament jurídic no es traslladen al règim espe-
cífic del municipi.

Les modificacions que aquesta norma introdueix en 
la Llei 22/1998 afecten, dins el títol preliminar, l’arti-
cle 1.2 (garantia estatutària del règim especial i de les 
normes que l’integren), l’article 3 (protecció pública 
de la denominació Barcelona) i l’article 5 (sistema de 
fonts); dins el títol I, relatiu a l’organització del govern 
municipal, l’article 11.3 (adequació dels acords a adop-
tar mitjançant el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres del Consell Municipal) 
i els articles 17.2 i 19.a (vot ponderat en l’exercici de 
funcions resolutòries per les Comissions del Consell 
Municipal); dins el títol II, relatiu als districtes, l’arti-
cle 22.2.g (impuls d’obres i serveis en l’àmbit dels dis-
trictes), l’article 23.1 (estatut dels membres dels con-
sells de districte) i l’article 24.b (inspecció d’obres i 
serveis), i, dins el títol V, relatiu a l’organització muni-
cipal executiva, l’article 52.1 (personal d’alta direcció). 
Així mateix, aquesta llei afegeix a la llei modificada 
un nou títol, el novè, relatiu a la Sindicatura de Greu-
ges de Barcelona, títol que es complementa amb una 
disposició transitòria dedicada a permetre en el futur 
l’elecció directa del síndic o síndica. Finalment, s’in-
corpora a la Carta una nova disposició addicional, re-
ferent a la Gaseta Municipal.

Article 1. Modificació de l’article  
1 de la Llei 22/1998

Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 22/1998, 
del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelo-
na, que resta redactat de la manera següent: 

«2. La ciutat de Barcelona gaudeix d’un règim espe-
cial, garantit per l’article 89 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i integrat per aquesta Carta, per la le-
gislació que regula el règim especial del municipi de 
Barcelona i per les disposicions emanades de l’Ajunta-
ment de Barcelona en exercici de la seva potestat nor-
mativa.»

Article 2. Modificació de l’article 3  
de la Llei 22/1998

S’afegeixen dos apartats, el 4 i el 5, a l’article 3 de la 
Llei 22/1998, amb el text següent: 

«4. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona de prote-
gir, preservar i promoure els valors simbòlics, el pres-
tigi i la bona reputació associats a la denominació Bar-
celona.

»5. S’autoritza el Plenari del Consell Municipal de 
Barcelona per a desplegar per reglament les disposici-
ons d’aquest article.»

Article 3. Modificació de l’article 5  
de la Llei 22/1998

Es modifica l’article 5 de la Llei 22/1998, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«1. Aquesta Carta es configura com a norma bàsica de 
l’ordenament jurídic propi del govern local de la ciutat 
de Barcelona. Qualsevol norma sectorial que afecti els 
governs locals ha de tenir en compte el règim especial 
de la ciutat de Barcelona, en els termes que estableix 
l’article 89 de l’Estatut d’autonomia.

»2. En tot allò que no sigui previst en aquesta Carta 
són aplicables les normes generals sobre règim local i 
les normes reguladores dels diferents sectors de l’acció 
pública.»

Article 4. Modificació de l’article 11  
de la Llei 22/1998

Se suprimeix la lletra j de l’apartat 3 de l’article 11 de 
la Llei 22/1998.

Article 5. Modificació de l’article 17  
de la Llei 22/1998

Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 22/1998, 
que resta redactat de la manera següent: 

«2. El nombre de regidors que pot designar cada grup 
municipal per a integrar les comissions del Consell 
Municipal ha d’ésser proporcional a la composició del 
Plenari. En les comissions en què no es pugui garantir 
aquesta proporcionalitat s’ha d’actuar amb vot ponde-
rat. Per a l’adopció d’acords de caràcter resolutori mit-
jançant aquest procediment és imprescindible que tots 
els membres d’un mateix grup polític votin en el ma-
teix sentit; altrament, s’ha d’utilitzar necessàriament 
el sistema de votació ordinària.»
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Article 6. Modificació de l’article 19  
de la Llei 22/1998

Es modifica la lletra a de l’article 19 de la Llei 22/1998, 
que resta redactada de la manera següent: 

«a) La proporcionalitat en la composició de les comis-
sions del Consell Municipal i la resolució de les vota-
cions mitjançant vot ponderat en els supòsits en què no 
sigui possible aquesta proporcionalitat. Per a l’adop-
ció d’acords de caràcter resolutori, s’entén que no hi 
ha empat si la igualtat de vots, essent idèntic el sentit 
en què hagin votat tots els membres de la Comissió 
d’un mateix grup municipal, es pot dirimir ponderant 
el nombre de vots amb què compta cada grup en el 
Plenari del Consell Municipal.»

Article 7. Modificació de l’article 22  
de la Llei 22/1998

Se suprimeix la lletra g de l’apartat 2 de l’article 22 de 
la Llei 22/1998.

Article 8. Modificació de l’article 23  
de la Llei 22/1998

Es modifica l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 22/1998, 
que resta redactat de la manera següent: 

«1. El Reglament orgànic municipal ha de regular la 
composició dels consells de districte i l’elecció de llurs 
membres. El règim jurídic relatiu a llurs drets econò-
mics i prestacions socials és el mateix que el relatiu als 
membres electes de l’Ajuntament.»

Article 9. Modificació de l’article 24  
de la Llei 22/1998

Es modifica l’apartat b de l’article 24 de la Llei 22/1998, 
que resta redactat de la manera següent: 

«b) Impulsar i inspeccionar els serveis i les obres del 
districte.»

Article 10. Modificació de l’article 52  
de la Llei 22/1998

Es modifica l’apartat 1 de l’article 52 de la Llei 22/1998, 
que resta redactat de la manera següent: 

«1. Integren el personal de l’Ajuntament: 

a) El personal funcionari de carrera i el personal fun-
cionari interí.

b) El personal contractat laboral.

c) El personal eventual, nomenat per a ocupar llocs de 
confiança o assessorament especial.

d) El personal directiu i d’alta direcció, nomenat, ate-
nent criteris de competència professional i experièn-
cia, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, 
de les comunitats autònomes o de les entitats locals 
o amb habilitació de caràcter nacional que pertanyi a 

cossos o escales classificats en el subgrup A1, llevat 
que l’Alcaldia, en determinar els nivells essencials de 
l’organització municipal, d’acord amb el que disposa 
l’article 13.1.d, permeti que els titulars d’aquests òr-
gans directius, en consideració a les característiques 
específiques de llurs funcions, no tinguin l’esmenta-
da condició de funcionari. En aquest cas, els nomena-
ments s’han de fer motivadament i d’acord amb crite-
ris de competència professional i experiència en llocs 
de responsabilitat en la gestió pública o privada.»

Article 11. Addició d’un títol a la Llei 22/1998

S’afegeix un títol, el IX, a la Llei 22/1998, amb el text 
següent: 

«Títol IX. Sindicatura de Greuges de Barcelona

»Article 143

»1. La Sindicatura de Greuges de Barcelona és la ins-
titució municipal que té la funció de defensar els drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans de 
Barcelona i, d’acord amb el que estableix l’article 38.2, 
també de totes les persones que es trobin a la ciutat 
sense ésser-ne residents, especialment pel que fa als 
drets i les llibertats emparats per la Carta europea de 
salvaguarda dels drets humans a la ciutat. Amb aques-
ta finalitat pot supervisar les activitats de l’administra-
ció municipal.

»2. La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha de pre-
sentar anualment al Plenari del Consell Municipal un 
informe sobre la seva actuació.

»3. La Sindicatura de Greuges de Barcelona exerceix 
les seves funcions amb independència, objectivitat i 
imparcialitat. No pot rebre instruccions de cap òrgan, 
autoritat o càrrecs municipals.

»4. La persona titular de la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona és elegida pel Plenari del Consell Munici-
pal, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, mitjançant 
acord adoptat per una majoria de dues terceres parts 
dels membres presents, que representin la majoria ab-
soluta, si més no, del nombre legal de membres de la 
corporació. El càrrec rep la denominació de síndic de 
greuges de Barcelona o síndica de greuges de Barce-
lona.

»5. S’han de regular per reglament el procediment per 
al nomenament, la durada del mandat, el règim d’in-
compatibilitats i les causes de cessament de la perso-
na titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, 
i també el règim jurídic aplicable a l’organització i el 
funcionament de la institució.»

Article 12. Addició d’una disposició addicional  
a la Llei 22/1998

1. S’afegeix una disposició addicional primera a la Llei 
22/1998, amb el text següent: 
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«Disposició addicional Primera

»La Gaseta Municipal de Barcelona és el diari ofici-
al de l’Ajuntament de Barcelona i té caràcter de do-
cument públic i autèntic i plena validesa jurídica. Es 
publica a la seu electrònica municipal i conté totes les 
disposicions, els actes, les informacions i els anun-
cis que hagin d’ésser objecte de publicació oficial per 
l’Ajuntament de Barcelona. En els casos determinats 
per la legislació vigent, aquesta publicació constitueix 
l’únic mitjà de publicitat oficial.»

2. La disposició addicional única de la Llei 22/1998 
passa a ésser disposició addicional segona.

Article 13. Addició d’una disposició transitòria 
a la Llei 22/1998

S’afegeix una disposició transitòria, la tercera, a la 
Llei 22/1998, amb el text següent: 

«Disposició transitòria Tercera

»En el supòsit que la legislació electoral reguli l’elec-
ció directa de la persona titular de la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona, la proposta que l’alcalde o al-
caldessa ha de formular al Plenari del Consell Muni-
cipal en virtut de l’article 143.4 ha de recaure necessà-
riament en la persona que hagi estat elegida segons els 
resultats de l’escrutini corresponent.»

Disposició final. Entrada en vigor

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

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

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

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 905/X del Parlament de Catalunya, 
de validació del Decret llei 5/2014, del 9 de 
desembre, de segona modificació de la dis-
posició addicional tercera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa
Tram. 203-00015/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 46, 17.12.2014, DSPC-P 89

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de de-
sembre de 2014, ha debatut el Decret llei 5/2014, del 
9 de desembre, de segona modificació de la disposi-
ció addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de de-
sembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa (tram. 203-00015/10), i ha aprovat la resolu-
ció següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 
136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Par-
lament, valida el Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, 
de segona modificació de la disposició addicional ter-
cera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simpli-
ficació i millorament de la regulació normativa.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

El secretari tercer La presidenta
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 870/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el funcionament de l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 250-01098/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de no-
vembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el replantejament de la no-renovació 
del contracte a treballadors eventuals de l’Hospital de 
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Sant Joan Despí Moisès Broggi (tram. 250-01098/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
ta (reg. 70236), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 72092) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 72495).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Hospital 
de Sant Joan Despí Moisès Broggi, insta el Govern a: 

a) Adoptar les mesures necessàries per a garantir la 
qualitat del servei i l’atenció sanitària a les persones 
usuàries de l’hospital i demanar a la gerència del Con-
sorci Sanitari Integral que gestiona l’hospital que du-
gui a terme el procés de concurs-oposició necessari 
per a cobrir amb caràcter definitiu les places ocupades 
interinament.

b) Avaluar les necessitats reals de la infraestructura 
d’aquest hospital, conjuntament amb el Comitè d’Em-
presa de l’Hospital i amb el Consell Municipal de Sa-
lut de Sant Joan Despí, per tal que, en cas necessari, es 
puguin obrir les plantes de l’hospital que actualment 
estan tancades i que, un cop ateses les urgències, els 
pacients que ho necessitin puguin ésser derivats a les 
plantes corresponents, de manera que s’alliberi l’espai 
d’urgències i que el personal sanitari pugui atendre en 
condicions els nous pacients que arribin, cosa que ac-
tualment no pot fer en moltes ocasions.

c) Avaluar les necessitats reals de personal i pressu-
postàries d’aquest hospital, conjuntament amb el Co-
mitè d’Empresa de l’Hospital i amb el Consell Mu-
nicipal de Salut de Sant Joan Despí, per evitar noves 
decisions que posin en risc la qualitat del servei assis-
tencial d’aquest centre hospitalari.

d) Aportar el finançament necessari per a assegurar el 
bon funcionament de l’hospital.

e) Garantir que cap empresa privada no tingui conveni 
d’accés a les instal·lacions de l’hospital per a tractar-hi 
els seus pacients.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 871/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el contracte per a la gestió de l’Hospi-
tal General de Catalunya, sobre l’activitat de 
la Corporació Sanitària Parc Taulí, sobre la 
construcció del centre d’atenció primària de 
Can Llong, de Sabadell, i sobre l’accés com-
partit a les històries clíniques a Sabadell
Tram. 250-01104/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de 
novembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí 
i la construcció del centre d’atenció primària de Can 
Llong, de Sabadell (tram. 250-01104/10), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 72497) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72553).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer públic el contracte signat entre el Servei Català 
de la Salut i Idcsalud (abans Capio) per a la gestió de 
l’Hospital General de Catalunya, amb totes les clàusu-
les, i presentar al Parlament un informe jurídic sobre 
aquest contracte que faci referència a tots els aspectes 
de modificació contractual en benefici o perjudici del 
Servei Català de la Salut.

b) Mantenir l’activitat que correspon a la Corporació 
Sanitària Parc Taulí per població assignada i reforçar 
tota l’activitat que es pugui prestar des d’aquesta cor-
poració, amb criteris poblacionals, segons l’assignació 
de recursos que li correspon dins el sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encar-
regar al llarg del 2014 el projecte d’obres per a la cons-
trucció del CAP de Can Llong, de Sabadell.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir que la informació de les històries clíniques es pugui 
compartir entre els diferents nivells assistencials dels 
centres del Vallès Occidental, per a millorar l’atenció i 
l’eficiència del sistema i evitar la duplicitat de proves, 
de procediments i de prescripcions farmacèutiques.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà
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Resolució 872/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la gestió dels serveis d’atenció primà-
ria de pediatria i de salut sexual i reproducti-
va de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-01105/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de no-
vembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la distribució dels serveis de pediatria i 
d’atenció a la salut sexual i reproductiva de Viladecans 
i del SAP Delta del Llobregat (tram. 250-01105/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 72493).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Solucionar urgentment, de manera consensuada amb 
els professionals afectats, la situació de les reubicacions 
en els serveis de pediatria i d’atenció a la salut sexual 
i reproductiva de l’assistència primària de Viladecans 
causades per les obres que cal dur a terme al CAP Mas 
Font en compliment de la normativa vigent.

b) Reorganitzar el sistema de gestió dels serveis de pe-
diatria del Servei d’Atenció Primària Delta del Llobre-
gat, de manera que s’incrementi el personal que duu a 
terme activitat assistencial, basant-se en experiències 
d’èxit com la de l’Equip Pediàtric de l’Alt Penedès.

c) Treballar, de manera consensuada amb els professio-
nals i amb l’Ajuntament, la distribució de serveis que 
s’hagi de dur a terme una vegada posat en funciona-
ment el CAP Montbaig, de Viladecans, tenint en comp-
te que: 

1r. Els serveis de pediatria i d’atenció a la salut sexual i 
reproductiva només podran ésser centralitzats en un cen-
tre sanitari si això comporta una millora en els serveis 
prestats i no es produeix cap disminució en la plantilla.

2n. Les possibles centralitzacions de serveis assolides 
per consens hauran d’anar acompanyades de bones co-
municacions amb tota la ciutat.

d) Garantir l’atenció a la població pediàtrica els dis-
sabtes per mitjà dels serveis sanitaris de Viladecans.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 873/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el funcionament de l’Hospital de Vila-
decans i sobre la derivació d’activitat a l’Hos-
pital General del Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-01110/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de no-
vembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre els serveis oftalmològics de l’Hospi-
tal de Viladecans (tram. 250-01110/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 71364) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 72496).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Complir les resolucions parlamentàries sobre l’Hospi-
tal de Viladecans i actuar per a escurçar els temps d’es-
pera en visites a especialistes, proves diagnòstiques i pro-
cediments quirúrgics, d’acord amb el Decret 354/2002, 
que continuen essent de les més llargues de Catalunya.

b) Presentar-li informació sobre la tipologia dels ser-
veis i el volum d’activitat de l’Hospital de Viladecans 
que es contracten a l’Hospital General del Parc Sanita-
ri Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat, i sobre 
el cost que representen, com també sobre l’eventual 
derivació o assignació de serveis a altres centres.

c) Avaluar durant el 2015, amb relació als serveis oftal-
mològics prestats per l’Hospital General del Parc Sa-
nitari Sant Joan de Déu, la satisfacció dels usuaris i la 
quantitat i la qualitat de l’activitat duta a terme.

d) Fer servir la capacitat assistencial disponible a l’Hos-
pital de Viladecans una vegada reestructurat el servei 
d’oftalmologia per a recuperar les altes d’oftalmologia 
de la zona de referència directa de l’hospital (les ABS de 
Viladecans, Gavà, Castelldefels i Begues) i per a mi-
llorar les llistes d’espera.

e) Estudiar la possibilitat de traslladar a l’Hospital de 
Viladecans, fent servir la capacitat assistencial dispo-
nible, l’atenció de pacients de la seva àrea d’influència 
en altres especialitats que actualment siguin ateses fo-
ra de l’Hospital, de manera que aquest guanyi penetra-
ció en la seva zona de referència.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà
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Resolució 874/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació de l’Hospital de Vi-
ladecans i sobre la dotació dels recursos 
necessaris per a garantir la prestació dels 
serveis assignats
Tram. 250-01186/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de 
novembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’ampliació de l’Hospital de Vilade-
cans (tram. 250-01186/10), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 75086), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 77582) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 77592).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Considerar com a inversió prioritària del Govern 
l’ampliació de l’Hospital de Viladecans.

b) Presentar dins el 2014 un nou pla funcional per a 
l’Hospital de Viladecans als alcaldes de les poblacions 
de referència de l’hospital, als professionals del centre 
i a les entitats ciutadanes que hi estan vinculades.

c) Aportar als ajuntaments afectats un pla d’actuació 
per a executar l’ampliació de l’Hospital de Viladecans, 
que inclogui el calendari de les gestions necessàries 
per a l’aplicació del pla.

d) Redactar el projecte executiu de l’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans, garantir que els pressupostos per al 
2015 incloguin la partida pressupostària corresponent 
i garantir els tràmits necessaris per a iniciar l’execució 
de les obres dins el primer trimestre del 2016.

e) Garantir els recursos necessaris perquè l’Hospital 
de Viladecans pugui atendre les necessitats de la po-
blació que té assignada i pugui atendre, per tant, les 
altes que li corresponen en funció de la cartera de ser-
veis que té assignada i de la seva àrea d’influència, 
mantenint com a mínim la mateixa cartera de serveis 
que té actualment.

f) Garantir els recursos personals i materials que re-
quereixi el nou Pla director de l’Hospital de Vilade-
cans per a desenvolupar un servei públic sanitari de 
qualitat.

g) Dotar l’Hospital de Viladecans dels recursos neces-
saris per a rebaixar durant els anys 2014 i 2015 les llis-

tes d’espera, especialment la de traumatologia, de ma-
nera que se situïn en la mitjana de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 875/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la integritat dels serveis sanitaris pú-
blics a la Regió Sanitària Camp de Tarragona
Tram. 250-01121/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de no-
vembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’Institut Català de la Salut i els serveis 
sanitaris al Camp de Tarragona (tram. 250-01121/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72491) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 72555).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) No dur a terme cap projecte d’organització sanità-
ria a Tarragona i a les comarques de la Regió Sanitària 
Camp de Tarragona que no garanteixi el caràcter públic 
i la integritat de l’Institut Català de la Salut (ICS).

b) Comprometre’s fermament a garantir la continuïtat i 
la qualitat dels serveis d’atenció sanitària que prestin a 
la Regió Sanitària Camp de Tarragona l’ICS i l’empresa 
pública Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GIPSS), 
en qualitat d’organismes públics al servei de tota la ciu-
tadania, i garantir la dotació pressupostària suficient 
per a mantenir, com a mínim, els serveis actuals i les 
condicions laborals del personal dels centres afectats.

c) Assegurar, en compliment de la lletra b de la Reso-
lució 541/X del Parlament, que es respecten en el marc 
de l’empresa pública GIPPS les vies de representació 
i de comunicació amb els treballadors i que els mem-
bres del Consell d’Administració de l’empresa no te-
nen conflicte d’interessos amb la sanitat privada.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà
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Resolució 876/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pàrquing del CAP Cerdanyola-
Ripollet
Tram. 250-01122/10 i 250-01197/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de 
novembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre les obres d’impermeabilització del 
pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet (tram. 250-
01122/10), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 72498), i la Proposta de re-
solució sobre l’aparcament del CAP II Cerdanyola-Ri-
pollet (tram. 250-01197/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 77584) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77598).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
les mesures necessàries perquè s’executin abans de la 
fi del 2014 o a l’inici del 2015 les obres de reparació, 
impermeabilització i adequació del pàrquing soterrat 
del CAP Cerdanyola-Ripollet, a Ripollet, d’acord amb 
la partida consignada als pressupostos de la Generali-
tat per al 2014.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

El secretari en funcions  El president 
de la Comissió de la Comissió
Roger Montañola i Busquets Pere Vila i Fulcarà

Resolució 877/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el finançament dels medicaments 
per al tractament de malalties metabòliques
Tram. 250-01128/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de no-
vembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el finançament dels medicaments per 
al tractament de malalties metabòliques (tram. 250-
01128/10), presentada pel Grup Parlamentari de Con-

vergència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 70256).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Sol·licitar al Govern de l’Estat que millori la regula-
ció del model de finançament del pagament dels me-
dicaments per al tractament de les malalties metabò-
liques, de manera que cap pacient no es quedi sense 
medicació per manca de recursos econòmics.

b) Procurar que tota la medicació necessària per al 
tractament dels errors congènits del metabolisme sigui 
dispensada des dels serveis de farmàcia dels hospitals.

c) Divulgar institucionalment l’existència d’aquestes 
malalties i la realitat que comporta per als afectats i 
per a llurs familiars, amb l’objectiu d’incrementar la 
conscienciació social.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 878/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment dels serveis pú-
blics de salut, sobre la preservació de les 
condicions laborals dels professionals sa-
nitaris i sobre el garantiment dels recursos 
destinats a l’Hospital de Bellvitge
Tram. 250-01149/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de no-
vembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el garantiment dels serveis públics de 
salut (tram. 250-01149/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 74508), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 75683) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 75877).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Garantir que la prestació de serveis sanitaris pels 
hospitals de titularitat pública durant el 2014 comptarà 
amb les mateixes disponibilitats pressupostàries que 
el 2013.

b) Retirar tota mesura d’austeritat que afecti la quali-
tat i l’equitat social i territorial dels serveis sanitaris a 
Catalunya.

c) Instar les institucions sanitàries perquè els ajustos 
durant el 2014 i el 2015 no afectin les condicions labo-
rals dels professionals sanitaris i preservin els pactes o 
acords laborals vigents.

d) Retirar i revertir les retallades de jornada i sou fetes 
al personal suplent i eventual de l’Hospital de Bellvitge.

e) Garantir els recursos d’atenció hospitalària i socio-
sanitària per a la població atesa a l’Hospital de Bellvitge: 
disponibilitat de llits per a hospitalitzacions mèdiques i 
quirúrgiques i per a activitat quirúrgica programada i 
de llits sociosanitaris de subaguts i postaguts, de mitja-
na estada i de cures pal·liatives.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 879/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’adopció de mesures per a millo-
rar la qualitat de vida dels celíacs

Tram. 250-01154/10 i 250-01185/10

Adopció

Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de no-
vembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’adopció de mesures per a ajudar les 
persones amb malaltia celíaca (tram. 250-01154/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 72427), i la Proposta de resolució 
sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de 
vida dels celíacs (tram. 250-01185/10), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans i pel Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat que es rebaixi l’impost 
sobre el valor afegit dels productes alimentaris sense glu-
ten, de manera que tributin al tipus superreduït del 4%.

b) Sol·licitar al Govern de l’Estat que aprovi ajudes 
econòmiques o beneficis fiscals per a les persones ce-
líaques, com per exemple una desgravació concreta en 
la declaració de l’IRPF per a les famílies que tenen 
algun membre amb celiaquia, o que les despeses en 
productes sense gluten desgravin proporcionalment a 
la despesa total en la declaració de la renda.

c) Reclamar al Govern de l’Estat que intensifiqui els 
controls d’inspecció en seguretat alimentària, princi-
palment pel que fa a l’etiquetatge, en virtut de la nor-
mativa sobre la composició i l’etiquetatge de productes 
alimentaris apropiats per a persones amb intolerància 
al gluten, integrada en el Reglament (UE) 609/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als ali-
ments destinats als lactants i els infants de poca edat, 
als aliments per a usos mèdics especials i als substitu-
tius de la dieta completa per al control de pes.

d) Actualitzar el Pacte per a les persones celíaques, 
que instaura la col·laboració entre la Generalitat i l’As-
sociació Catalana de Celíacs amb l’objectiu de pro-
moure la subscripció al pacte de les empreses del 
sector alimentari i de fomentar la identificació i l’eti-
quetatge correctes dels productes alimentaris.

e) Dur a terme campanyes de sensibilització adreçades 
als sectors d’hoteleria i de restauració perquè incorpo-
rin a la carta menús sense gluten, i també campanyes 
adreçades al sector del comerç perquè hi hagi més bo-
tigues d’alimentació i supermercats que ofereixin pro-
ductes específics per a celíacs.

f) Dissenyar una campanya de sensibilització adreçada 
als professionals sanitaris per a la millora del diagnòstic 
de la celiaquia que incideixi en el coneixement i la im-
plementació del protocol de detecció d’aquesta malaltia.

g) Fer les gestions pertinents perquè els menjadors es-
colars i les universitats disposin de menús per a ce-
líacs, i conscienciar els professionals que gestionen 
aquests menjadors sobre la importància de la dieta 
sense gluten per a les persones amb celiaquia.

h) Divulgar institucionalment l’existència de la celia-
quia i la realitat que comporta per als afectats i per 
a llurs familiars, amb l’objectiu d’incrementar la 
conscien ciació social, i donar suport i ajuda a les asso-
ciacions de celíacs en la tasca de sensibilització i edu-
cació sanitària que duen a terme.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà
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Resolució 880/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les hepatitis víriques
Tram. 250-01176/10

Adopció

Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de no-
vembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre les hepatitis víriques (tram. 250-
01176/10), presentada per Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, Eva García i Rodríguez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 77581) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 77590).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat l’aprovació d’un pla 
estratègic d’àmbit estatal per a l’abordatge de les hepa-
titis víriques, dotat del finançament adequat per a co-
brir les necessitats sanitàries dels ciutadans.

b) Elaborar, en el termini de tres mesos, un pla inte-
gral sobre les hepatitis víriques, d’acord amb les direc-
trius del Pla estratègic estatal. Aquest pla integral, en 
l’elaboració i el seguiment del qual han de participar 
tots els agents implicats, ha d’incloure: 

1r. L’establiment d’objectius, plans d’acció i indicadors 
d’avaluació en tots els àmbits que afecten la malaltia.

2n. L’establiment de sinergies amb altres programes 
relacionats amb les hepatitis víriques.

3r. L’assignació d’un pressupost específic que en ga-
ranteixi l’aplicació amb equitat social i territorial a tot 
Catalunya.

4t. L’elaboració d’una guia clínica adreçada als profes-
sionals de tots els nivells assistencials.

5è. L’elaboració d’una guia adreçada als afectats i a 
llurs familiars i a les persones de l’entorn laboral i so-
cial dels afectats.

c) Garantir que el material d’informació i formació ja 
existent per a la prevenció de l’hepatitis C, una vegada 
valorat en el marc del Pla integral sobre les hepatitis 
víriques, sigui exposat i distribuït en tots els centres 
sanitaris.

d) Reforçar les actuacions que duu a terme el Servei 
Català de la Salut (CatSalut) per a garantir l’ús com-
passiu dels nous fàrmacs antivirals contra el virus de 
l’hepatitis C (VHC) i per a accelerar la decisió d’auto-
rització d’inclusió en el finançament del Sistema Na-
cional de Salut estatal (SNS) per part del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’objectiu de 
garantir que hi puguin accedir tots els pacients que re-
quereixin aquest tractament. Per a això, s’ha de con-
sensuar un protocol, dins el Programa d’harmonitza-
ció farmacoterapèutica de la medicació hospitalària de 
dispensació ambulatòria (PHF-MHDA), per a l’accés 
als tractaments dels pacients que compleixin els cri-
teris clínics. El protocol ha de definir, si més no, les 
actuacions següents: 

1r. Instar la indústria farmacèutica a mantenir i ampliar 
els programes i assaigs clínics vigents per tal de garan-
tir l’accés al tractament mentre els antivirals no disposin 
d’autorització de preu i finançament per part del SNS.

2n. Establir mecanismes pressupostaris i acords de 
risc compartit amb la indústria farmacèutica per a 
afrontar el cost d’aquests nous fàrmacs.

3r. Cercar fórmules conjuntes amb les altres comuni-
tats autònomes i amb el Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, en el marc del Consell Interterrito-
rial del SNS, per a donar resposta al problema de l’ac-
cés als nous fàrmacs en el cas del VHC i en el cas de 
qualsevol altra malaltia greu que requereixi fàrmacs 
de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.

4t. Promoure la participació de les autoritats regulado-
res de Catalunya i de les altres comunitats autònomes 
en les negociacions per a la fixació del preu del medi-
caments que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat duu a terme amb els laboratoris farmacèu-
tics, i promoure també la participació real i efectiva de 
les organitzacions de pacients en el procés d’avaluació 
dels medicaments.

5è. Revisar la fórmula de pagament pel CatSalut de 
tota la medicació hospitalària de dispensació ambula-
tòria, inclosa la medicació antiviral per al tractament 
de l’hepatitis C.

e) Integrar en el PHF-MHDA experts en hepatologia 
per a elaborar la proposta de protocol d’accés als trac-
taments, sense que això comporti un endarreriment en 
l’accés a aquests tractaments.

f) Reforçar els sistemes de vigilància epidemiològi-
ca per a la prevenció del VHC, per mitjà del Sistema 
de Malalties de Declaració Obligatòria (MDO) i del 
Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya 
(SNMC), incorporant-hi elements de monitoratge de 
paràmetres de morbiditat i de monitoratge de conduc-
tes relacionades amb l’adquisició del virus.

g) Encarregar a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sa-
nitàries de Catalunya un estudi cost-benefici de les di-
ferents indicacions farmacològiques per al tractament 
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de l’hepatitis C, a deu anys vista, que concreti els es-
talvis procedents de la disminució de nous infectats, de 
la disminució de complicacions derivades de l’hepatitis 
C, com l’hepatitis crònica, la cirrosi o el càncer hepàtic, 
i de la disminució de trasplantaments hepàtics.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 881/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el servei d’ambulàncies al Montsià
Tram. 250-01195/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de no-
vembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el servei d’ambulàncies al Montsià (tram. 
250-01195/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
77599).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
el servei d’ambulàncies a Alcanar, i a estudiar el rendi-
ment dels serveis d’ambulàncies de tota la comarca del 
Montsià, per tal que les decisions que s’hagin de pren-
dre sobre aquest servei estiguin fonamentades en les 
necessitats reals i en l’orografia del terreny.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà

Resolució 882/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment dels serveis de 
suport vital bàsic i de suport vital avançat al 
Vallès Occidental
Tram. 250-01244/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 24, 20.11.2014, DSPC-C 537

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de no-
vembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el manteniment dels serveis de suport 
vital bàsic i de suport vital avançat al Vallès Occiden-
tal (tram. 250-01244/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 84478) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 85473).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir al Vallès Occidental la mateixa cobertura 
de serveis de suport vital bàsic i de suport vital avan-
çat que el 2013, i adequar les hores de servei al can-
vi de delimitació, segons la nova distribució territorial 
del sector sanitari d’aquesta comarca.

b) Mantenir a Montcada i Reixac la base de serveis de 
suport vital bàsic del Vallès Occidental.

c) Mantenir a Sabadell els dos vehicles de suport vital 
avançat, amb la dotació del personal mèdic i d’infer-
meria necessari.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Pere Vila i Fulcarà
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Resolució 887/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació d’un pla de paga-
ments a les entitats que gestionen serveis 
residencials per a infants, gent gran i perso-
nes amb discapacitat
Tram. 250-01289/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 31, 02.12.2014, DSPC-C 549

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 2 de desembre de 2014, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el pagament 
dels imports pressupostats per a la prestació de ser-
veis residencials per a infants, gent gran i discapaci-
tats (tram. 250-01289/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 92252).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
un pla de pagaments a les entitats que gestionen ser-
veis residencials dirigits a infants, gent gran i persones 
amb discapacitat per als propers mesos que permeti a 
les organitzacions la previsió, la planificació i el tre-
ball per a garantir l’atenció als usuaris dels serveis.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
David Companyon i Costa Ferran Falcó i Isern

Resolució 899/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la implantació progressiva al Baix 
Llobregat d’un sistema d’atenció descentra-
litzada del Servei d’Intervenció Especialitza-
da (SIE) contra la violència masclista
Tram. 250-01135/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió 19, 10.12.2014, DSPC-C 560

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 10 de desembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos personals del Servei d’Intervenció Especialit-
zada de Sant Feliu de Llobregat (tram. 250-01135/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 74142).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a progra-
mar la implantació progressiva d’un sistema d’atenció 
descentralitzada del Servei d’Intervenció Especialitza-
da (SIE) contra la violència masclista, per tal de fa-
cilitar l’atenció en les poblacions del Baix Llobregat, 
a partir de l’estudi conjunt de la Generalitat i el Con-
sell Comarcal de les necessitats reals de cada població 
amb problemes per distància o manca de transport.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2014

La secretària en funcions La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Marta Vilalta i Torres Marta Ribas Frías

Resolució 900/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la rehabilitació de l’Escola Pau 
Casals, de Rubí
Tram. 250-01027/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 30, 11.12.2014, DSPC-C 563

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda l’11 de desembre de 2014, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Escola Pau Casals, de Rubí (tram. 250-01027/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans i pel Grup Mixt, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65374) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 65420).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incloure, dins les previsions per a obres de reforma, 
ampliació i millora (RAM) en escoles durant l’any 
2015, la compleció de la inversió ja compromesa per 
l’Ajuntament de Rubí per a fer les reformes mínimes 
necessàries a l’Escola Pau Casals durant l’any vinent, 
a fi de complir les normatives de seguretat d’una infra-
estructura escolar i de seguretat laboral vigents.

b) Presentar, tan aviat com l’aprovació dels pressupostos 
ho permeti, el calendari d’un pla d’execució de la rehabi-
litació de l’Escola Pau Casals a l’Ajuntament de Rubí i a 
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la comunitat educativa de l’escola per mitjà dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 901/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la disposició d’un tècnic d’educa-
ció infantil a les escoles públiques
Tram. 250-01142/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 30, 11.12.2014, DSPC-C 563

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda l’11 de desembre de 2014, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la disposició 
d’un tècnic d’educació infantil a les escoles públiques 
(tram. 250-01142/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 74141).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir una norma reglamentària, d’acord amb la 
Llei d’educació de Catalunya, sobre les condicions ob-
jectives i objectivables que han de complir les escoles 
públiques per a poder disposar d’un tècnic d’educació 
infantil.

b) Garantir per al curs 2014-2015 la dotació econò-
mica necessària per a cobrir l’assignació de tècnics 
d’educació infantil en funció de les necessitats reals de 
les escoles públiques.

c) Fer públiques a tota la comunitat educativa les con-
dicions objectives i objectivables a què fa referència la 
lletra a.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 902/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els serveis escolars de menjador 
i de transport escolar per als alumnes que 
viuen en poblacions sense escola, en nuclis 
de població allunyats o en zones rurals
Tram. 250-01151/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 30, 11.12.2014, DSPC-C 563

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el transport escolar per als 
alumnes de centres educatius situats lluny del nucli urbà 
(tram. 250-01151/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 74009).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar de manera immediata els treballs amb els con-
sells comarcals i els representants dels ens locals per a 
modificar els decrets 160/1996 i 161/1996, sobre els ser-
veis escolars de menjador i de transport escolar, per tal 
d’adequar-los a l’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació, que estableix ajuts per als alumnes que 
viuen en poblacions sense escola, en nuclis de població 
allunyats o en zones rurals.

b) Establir els requeriments objectius i transparents 
per a reconèixer la singularitat de diversos centres es-
colars i garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats 
d’accés al transport escolar, de manera que s’atengui 
la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de 
les famílies i es vetlli perquè cap família no resti fora 
d’aquest servei per raons socioeconòmiques.

c) Treballar conjuntament amb les famílies, els muni-
cipis i els consells comarcals de les zones a què fa re-
ferència la lletra a per a garantir el desplaçament ade-
quat dels infants als centres escolars i, si escau, per a 
millorar la prestació del servei de transport urbà per a 
accedir-hi.

d) Fer efectives, en els pressupostos corresponents, 
un cop modificats els decrets 160/1996 i 161/1996, les 
ajudes necessàries per a garantir els aspectes a què fa 
referència la lletra b.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 903/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les escoles municipals de música 
i dansa i els conservatoris
Tram. 250-01172/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 30, 11.12.2014, DSPC-C 563

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda l’11 de desembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les escoles munici-
pals de música i dansa i els conservatoris (tram. 250-
01172/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77595).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reconèixer la tasca fonamental que els darrers anys 
han desenvolupat les escoles municipals de música i 
dansa i els conservatoris, i encoratjar-los a continuar 
exercint aquesta funció, i reconèixer també l’esforç de 
les corporacions locals que ha permès consolidar una 
oferta pública d’aquests ensenyaments.

b) Consensuar amb el món local el correcte finança-
ment de les escoles municipals de música i dansa i els 
conservatoris amb l’objectiu de garantir la continuïtat 
d’aquests ensenyaments.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 904/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment del marc vigent en 
matèria laboral respecte al personal docent 
municipal adscrit al Consorci d’Educació de 
Barcelona
Tram. 250-01191/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 30, 11.12.2014, DSPC-C 563

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda l’11 de desembre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el compliment del 
marc vigent en matèria laboral respecte al personal 

docent municipal adscrit al Consorci d’Educació de 
Barcelona (tram. 250-01191/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir el compliment del marc vigent en matèria 
laboral respecte al personal docent municipal adscrit 
al Consorci d’Educació de Barcelona.

b) Dotar el Consorci d’Educació de Barcelona d’una 
figura d’interlocució amb atribucions suficients per a 
atendre, escoltar i solucionar correctament els proble-
mes, queixes o suggeriments del personal docent mu-
nicipal adscrit al Consorci.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 906/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’acorda d’interposar un re-
curs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual 
s’adopten mesures urgents en relació amb 
el sistema gasista i la titularitat de centrals 
nuclears
Tram. 212-00011/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 46, 19.12.2014, DSPC-P 91

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de de-
sembre de 2014, ha debatut la proposta de resolució 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 98505) perquè el Parlament 
interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra el Re-
ial decret llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual s’adop-
ten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i 
la titularitat de centrals nuclears.

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb l’article 
155 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Ple del Parlament, d’acord amb el que disposen els 
articles 162.1.a de la Constitució espanyola, 61.e i 76.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i 32.2 de la Llei 
orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Cons-
titucional, un cop conegut el Dictamen 25/2014 del 
Consell de Garanties Estatutàries, acorda d’interposar 
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un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial decret 
llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesu-
res urgents en relació amb el sistema gasista i la titula-
ritat de centrals nuclears, concretament contra l’article 
2 i els apartats 1 i 3 de l’article 4.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

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

1.20. 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

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 16.12.2014, DSPC-P 88.

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

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 16.12.2014, DSPC-P 88.

Interpel·lació al Govern sobre transparència i 
contractació en el sistema sanitari
Tram. 300-00249/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 16.12.2014, DSPC-P 88.

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

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 16.12.2014, DSPC-P 88.

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

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 16.12.2014, DSPC-P 88.

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

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 16.12.2014, DSPC-P 88.

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

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 16.12.2014, DSPC-P 88.

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

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 16.12.2014, DSPC-P 88.

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

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 16.12.2014, DSPC-P 88.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Sol·licitud de retirada

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 98889).
Coneixement: Presidència del Parlament, 18.12.2014.

A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adop-
tat en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, pel qual acorda sol·licitar a la Mesa del Parla-
ment la retirada del Projecte de llei de mesures en ma-
tèria de transparència i accés a la informació pública 
(tram. 200-00035/10), en el cas que el dictamen de la 
Comissió d’Afers Institucionals sobre la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern (tram. 202-00056/10) sigui sotmès a debat 
i votació al Ple del Parlament.

Barcelona, 16 de desembre de 2014 

El secretari del Govern
Jordi Baiget i Cantons

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: 

«D’acord amb l’article 26.b) de la Llei 13/2008, del 
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern i l’article 116 del Reglament del Parlament,  
el Govern acorda sol·licitar a la Mesa del Parlament la 
retirada del Projecte de llei de mesures en matèria de 
transparència i accés a la informació pública (tram. 
200-00035/10), en el cas que el dictamen de la Comis-
sió d’Afers Institucionals sobre la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern (tram. 202-00056/10) sigui sotmès a debat i vota-
ció al Ple del Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 16 de desembre de 2014.

Barcelona, 16 de desembre de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya
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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 l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya

Tram. 200-00026/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris

Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 26.11.2014

Grup Parlamentari Socialista (reg. 92690)

Proposta de compareixença de Roberto Fernández, 
president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 352-02179/10).

Proposta de compareixença de Salvador Alemany, vi-
cepresident segon de l’Associació Catalana d’Univer-
sitats Públiques i president del Consell Social de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 352-02180/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Universitat Ramon Llull amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (tram. 352-02181/10).

Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso i 
Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (tram. 352-02182/10).

Proposta de compareixença de Martí Casadesús, di-
rector de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (tram. 352-02183/10).

Proposta de compareixença de Xavier Casares Mar-
tínez, president del Consell Català de Formació Pro-
fessional, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 352-02184/10).

Proposta de compareixença de Lluís Torner Sabata, 
president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca del 
Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02185/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interuni-
versitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (tram. 352-02186/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement 
del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02187/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió de Relacions Internacionals del Consell In-
teruniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 352-02188/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió d’Estudiants del Consell Interuniversitari de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 352-02189/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02190/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 352-
02191/10).

Proposta de compareixença dels representants sindi-
cals de Comissions Obreres i de la Unió General de 
Treballadors a la Conferència General del Consell In-
teruniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 352-02192/10).

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
92692)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 352-
02208/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 352-
02209/10).

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari  
de Catalunya (tram. 352-02210/10).
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya (tram. 352-02211/10).

Proposta de compareixença de Roberto Fernández, 
rector de la Universitat de Lleida, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (tram. 352-02212/10).

Proposta de compareixença d’Enric Fossas Colet, rec-
tor de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 352-
02213/10).

Proposta de compareixença de Sergi Bonet, rector de 
la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 352-02214/10).

Proposta de compareixença de de Ferran Sancho, rec-
tor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 352-
02215/10).

Proposta de compareixença de Dídac Ramírez, rector 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya (tram. 352-02216/10).

Proposta de compareixença de Jaume Casals, rector 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (tram. 352-02217/10).

Proposta de compareixença de Josep Anton Ferré, rec-
tor de la Universitat Rovira i Virgili,amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02218/10).

Proposta de compareixença de Josep A. Planell, rector 
de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02219/10).

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya (reg. 92967)

Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso, 
president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 352-02250/10).

Proposta de compareixença de Martí Casadesús, di-
rector de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (tram. 352-02251/10).

Proposta de compareixença de Gemma Espigares, pre-
sidenta del Consell de l’Estudiantat de les Universitats 
Catalanes, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 352-02252/10).

Proposta de compareixença de Roberto Fernández, 
president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 352-02253/10).

Proposta de compareixença de Josep Anton Ferré, ex-
director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya i rector de la Universitat Rovira 
i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 352-02254/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Europea de Garantia de la Qualitat en 
l’Educació Superior amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 352-02255/10).

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 92970)

Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso 
Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (tram. 352-02256/10).

Proposta de compareixença de Martí Casadesús Fa, 
director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (tram. 352-02257/10).

Proposta de compareixença de Roberto Fernández, 
president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 352-02258/10).

Proposta de compareixença de Josep M. Garrell i 
Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 352-
02259/10).

Proposta de compareixença de Lluís Torner, president 
de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02260/10).

Proposta de compareixença de Gemma Espigares Tri-
bó, presidenta del Consell de l’Estudiantat de les Uni-
versitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 352-02261/10).
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Grup Parlamentari Ciutadans (reg. 92988)

Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso i 
Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (tram. 352-02284/10).

Proposta de compareixença de Martí Casadesús, di-
rector de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (tram. 352-02285/10).

Proposta de compareixença de Rafael van Grieken 
Salvador, director de l’Agència Nacional d’Avaluació 
de la Qualitat i Acreditació, amb relació al Projecte de 
llei de a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya (tram. 352-02286/10).

Proposta de compareixença d’Ana María Hidalgo Te-
na, coordinadora general de l’Agència Nacional d’Ava-
luació de la Qualitat i Acreditació, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (tram. 352-02287/10).

Proposta de compareixença de Manuel López Pérez, 
president de la Conferència de Rectors de les Univer-
sitats Espanyoles, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 352-02288/10).

Proposta de compareixença de Roberto Fernández, 
president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 352-02289/10).

Proposta de compareixença de Josep M. Vilalta, secre-
tari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 352-02290/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universitat 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya (tram. 352-02291/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universitat 
Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (tram. 352-02292/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universi-
tat Pompeu Fabra amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 352-02293/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 352-02294/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universitat 
de Lleida amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 352-02295/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universitat 
de Girona amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 352-02296/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universitat 
de Vic - Universitat Central de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02297/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universitat 
Oberta de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 352-02298/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universitat 
Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 352-02299/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universi-
tat Abat Oliva CEU amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 352-02300/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universi-
tat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 352-02301/10).

Proposta de compareixença del rector de la Universitat 
Ramon Llull amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya (tram. 352-02302/10).

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya (reg. 92992 a 93008)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 352-
02303/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional 
i Universitats amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya (tram. 352-02304/10).

Proposta de compareixença de Josep Corcó, especia-
lista de qualitat universitària de la Universitat Interna-
cional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 352-02305/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Català de Formació Professional amb relació 

Fascicle segon
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al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02306/10).

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 Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02307/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02308/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de Autònoma de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 352-
02309/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de Politècnica de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 
352-02310/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de Pompeu Fabra amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02311/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de de Lleida amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (tram. 352-02312/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de de Girona amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (tram. 352-02313/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de Rovira i Virgili amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat delSis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02314/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de Ramon Llull amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02315/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de Oberta de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 352-
02316/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de de Vic - Universitat Central 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 
352-02317/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de Internacional de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 
352-02318/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
claustre de professors de Abat Oliba CEU amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (tram. 352-02319/10).

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 

11.12.2014, DSPC-C 563

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Josep Joan Moreso Mateos, presi-
dent de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 353-00982/10).

Compareixença de Martí Casadesús Fa, director de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 353-00983/10).

Compareixença de Gemma Espigares Tribó, presiden-
ta del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Ca-
talanes, o de la persona en qui delegui en representació 
del Consell amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 353-00984/10).

Compareixença de Roberto Fernández, president de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 353-
00985/10).

Compareixença de Josep Anton Ferré, exdirector de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya i rector de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (tram. 
353-00986/10).

Compareixença de Lluís Torner Sabata, president de la 
Comissió d’Avaluació de la Recerca del Consell Inter-
universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 353-00987/10).

Compareixença dels representants sindicals de Comis-
sions Obreres i de la Unió General de Treballadors a la 
Conferència General del Consell Interuniversitari de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(tram. 353-00988/10).
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Compareixença d’una representació de l’Associació 
Europea de Garantia de la Qualitat en l’Educació Su-
perior amb relació al Projecte de llei de l’Agència per 
a la Qualitat del Universitari de Catalunya (tram. 353-
00989/10).

Compareixença de Josep M. Garrell i Guiu, rector de 
la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (tram. 353-01069/10).

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

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió 46, tinguda el 17.12.2014, 
DSPC-P 89.

Projecte de llei de mesures fiscals, finance-
res i administratives
Tram. 200-00034/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.12.2014.

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

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió 46, tinguda el 18.12.2014, 
DSPC-P 90.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de concessió d’un suple-
ment de crèdit i de necessitats financeres 
del sector públic en pròrroga pressupostària

Tram. 202-00072/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 98049 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 100.b del Reglament del Parlament, presenten 
la proposició de llei següent: 

Exposició de motius

Antecedents

– Estatut d’autonomia de Catalunya

– Llei 1/2014, de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per a l’any 2014

– Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya

Objecte de la proposició de llei

La situació de pròrroga pressupostària en la que es veu 
abocada la Generalitat de Catalunya en no tenir apro-
vat, abans del 31 de desembre de 2014, el projecte de 
llei de pressupostos per a l’any 2015 comporta la ne-
cessitat d’adaptar aquesta situació a les necessitats no 
ajornables per a l’any 2015, com són la recuperació del 
nivell retributiu del personal al servei de la Genera-
litat de Catalunya i els ens i entitats que en depenen, 
així com necessitats financeres, entre d’altres. D’acord 
amb la normativa en matèria de finances públiques de 
Catalunya, es precisa d’una autorització del Parlament 
al Govern per a concedir un suplement de crèdit per 
atendre aquestes necessitats.

Capacitat normativa

Es sustenta en l’Estatut d’Autonomia que en el seus ar-
ticle 211 i següents, que a la Generalitat de Catalunya 
les competències exclusives pel que fa a la ordenació i 
regulació de les seves finances.
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Necessitat i incidència social

La necessitat i incidència social de la proposició de llei 
es troba justificada en l’exposició de motius del text 
presentat.

Exposició de motius

La necessitat d’obtenir un mandat democràtic sobre la 
independència de Catalunya mitjançant unes eleccions 
al Parlament de Catalunya durant els primers mesos 
de l’any 2015, d’acord amb la voluntat expressada en el 
procés participatiu del 9 de novembre de 2014 i assu-
mida pel Govern de Catalunya i pel Parlament de Ca-
talunya en la Moció 157/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el 9 de novembre i l’obertura d’un procés consti-
tuent, impossibilita l’aprovació de la llei de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015.

L’article 33 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, estableix que en cas 
«que l’1 de gener, per qualsevol motiu, no resultés 
aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat auto-
màticament el de l’any anterior en els seus crèdits ini-
cials fins a l’aprovació i la publicació dels nous en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.» Proce-
deix, doncs, la pròrroga pressupostària atesa la impos-
sibilitat d’aprovar el pressupost abans de l’1 de gener 
de 2015.

Per altra banda, l’article 39 del mateix text normatiu 
estableix que en cas que en el pressupost no hi hagi el 
crèdit adient o aquest sigui insuficient per atendre ne-
cessitats inajornables, el Parlament aprovarà una llei 
de concessió d’un crèdit extraordinari o un suplement de 
crèdit per fer front a aquestes necessitats, i que en la 
mateixa llei es determinaran els recursos que l’han de 
finançar.

En els darrers exercicis pressupostaris, el pressupost 
de la Generalitat de Catalunya, tant aquell que ha estat 
aprovat en llei específica al Parlament com aquell que 
ha estat prorrogat, han establert una reducció equiva-
lent a una paga extraordinària sobre el conjunt del per-
sonal al servei de la Generalitat, i alhora han minorat 
en la quantia equivalent a una paga extraordinària dels 
seus treballadors les transferències a les escoles que 
gaudeixen d’un concert educatiu i els centres d’atenció 
primària gestionats per tercers i hospitals de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública. Alhora, en els dar-
rers exercicis pressupostaris s’ha establert una reduc-
ció del 15% de la jornada i retribució als treballadors 
interins de la Generalitat.

El manteniment d’aquestes mesures restrictives per-
llongaria una situació d’inequitat al personal al ser-
vei de la Generalitat de Catalunya i un perjudici en la 
prestació de serveis públics a Catalunya, i per aquesta 
raó la seva reversió esdevé inajornable. En una situa-
ció de pròrroga pressupostària, i d’acord amb els ar-

ticles 33 i 39 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, procedeix la conces-
sió d’un suplement de crèdit per fer front a aquestes 
necessitats, atès que els crèdits previstos al pressupost 
de l’any 2014 són insuficients.

La concessió d’un crèdit extraordinari o d’un suple-
ment de crèdit en matèria pressupostària no és una si-
tuació nova en el nostre entorn jurídic. El Reial Decret 
Llei 1/1996, de 19 de gener, pel que es concedeixen 
crèdits extraordinaris i suplementaris per atendre l’ac-
tualització de retribucions i altres obligacions de per-
sonal actiu, el finançament de la sanitat pública, el 
traspàs de competències a les Comunitats Autònomes 
en matèria d’universitats, la participació en els ingres-
sos de l’Estat de les Comunitats Autònomes i Corpo-
racions Locals i determinades actuacions inversores a 
la Conca del Guadalquivir va establir crèdits extraor-
dinaris i suplements de crèdit en situació de pròrroga 
pressupostària. Més recentment, la Llei 3/2014, de 25 
d’abril, d’endeutament per a finançar una ampliació de 
crèdit i la concessió d’un crèdit extraordinari i d’un su-
plement de crèdit del Principat d’Astúries també em-
prava el mateix instrument en una situació de pròrroga 
pressupostària.

El finançament dels suplements de crèdit es realitza 
d’acord amb les previsions del Departament d’Econo-
mia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en 
el que es preveu per a l’any 2015 una menor necessi-
tat de despeses financeres (interessos), fet que permet 
en una situació de pròrroga el seu ús per a altres fi-
nalitats. Alhora, les mateixes previsions preveuen un 
increment de recaptació de l’Impost sobre Transmis-
sions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals i de 
l’Impost sobre Successions i Donacions que són sufici-
ents per a finançar el suplement de crèdit que l’actual 
llei aprova.

Alhora, durant l’any 2015 la Generalitat de Catalunya 
i les entitats que en depenen tindran necessitats finan-
ceres pel que fa al seu endeutament. Aquestes situaci-
ons financeres que necessitin endeutament públic per 
al seu equilibri han de ser autoritzades per una norma 
amb rang legal.

Finalment, durant l’any 2015 és inajornable la conces-
sió d’un aval a la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals per fer front a les obligacions relacionades 
amb l’Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta llei s’estructura en cinc articles, quatre dis-
posicions addicionals, dues disposicions derogatòries 
i una disposició final.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 
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Proposició de llei de concessió d’un suplement 
de crèdit i de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària

Article 1. Determinació de la pròrroga

1. A partir de l’1 de gener de 2015 es prorroguen els 
crèdits per a despeses dels pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2014, aprovats per la Llei 1/2014, del 
27 de gener, d’acord amb el criteris i les excepcions 
que estableixen aquesta llei i en tot allò que no sigui 
fixat, regirà el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya.

2. Els preceptes del text articulat de la Llei 1/2014, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2014, mantenen la seva vigència al llarg de l’any 2015 
d’acord amb les excepcions que s’estableixen en la pre-
sent llei.

3. S’autoritza el Govern per a que, mitjançant decret, 
desenvolupi els criteris de la pròrroga pressupostària 
establerts en aquesta llei i la legislació vigent.

Article 2. Concessió d’un suplement de crèdit 
per a despeses de personal

1. La reducció de les retribucions del personal en la 
quantia equivalent a una paga extraordinària establer-
ta en l’article 33 de la llei 1/2014 no es prorrogarà du-
rant l’any 2015 i en tot cas limitarà la seva vigència al 
31 de desembre de 2014, amb excepció dels alts càr-
recs i personal assimilat; el personal laboral d’alta di-
recció o de qualsevol altre personal que sigui quali-
ficat, d’acord amb la normativa vigent o estatutària, 
com a directiu, o bé les del personal que, amb inde-
pendència del seu vincle, exerceix funcions directives 
i percep unes retribucions anuals iguals o superiors a 
les fixades per al càrrec de director o directora gene-
ral. També s’elimina la reducció equivalent a un pa-
ga extraordinària aplicada al personal de les entitats 
autònomes administratives i el CatSalut així com les 
entitats que en depenen i als docents d’escoles concer-
tades, que s’havia aplicat mitjançant una reducció de 
les transferències per a aquestes entitats per part dels 
departaments de Salut i Ensenyament.

2. La reducció d’un 15% de la jornada dels llocs de tre-
ball ocupats per personal interí establerta en la Dispo-
sició Addicional Cinquena de la llei 1/2014 no es pror-
rogarà durant l’any 2015 i en tot cas limitarà la seva 
vigència al 31 de desembre de 2014.

3. D’acord amb l’article 39 del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, es concedeix 
un suplement de crèdit total de 611.143.227,14 euros per 
a cobrir les necessitats inajornables de major despesa 
com a conseqüència d’allò establert en els apartats 1 i 2 
d’aquest article, així com les necessitats d’incrementar 
la provisió de places de personal al servei de la Genera-
litat de Catalunya.

Per una banda, aquest suplement de crèdit es distribu-
eix en la quantia de 503.263.484,31 euros al Capítol 
1 (Remuneracions del personal) de la totalitat de les 
agrupacions pressupostàries amb excepció dels Fons 
no Departamentals, d’acord amb la distribució se-
güent: 

1) Òrgans superiors: 1.496.727,47 euros.

2) Presidència: 29.735.169,92 euros.

3) Governació i relacions institucionals: 1.100.428,05 
euros.

4) Economia i coneixement: 16.600.806,27 euros.

5) Ensenyament: 214.253.644,01 euros.

6) Salut: 106.221.016,55 euros.

7) Interior: 58.704.808,75 euros.

8) Territori i sostenibilitat: 12.646.739,17 euros.

9) Cultura: 7.029.185,44 euros.

10) Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi 
natural: 7.167.549,49 euros.

11) Benestar social i família: 10.406.212,20 euros.

12) Empresa i ocupació: 11.642.580,00 euros.

13) Justícia: 26.258.616,99 euros.

I per la banda restant, aquest suplement de crèdit es 
distribueix en la quantia de 107.879.742,83 euros a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

Àmbit: Subsector Generalitat

Secció: Ensenyament
Servei: Gabinet I SG D’ensenyament (EN01)

Prog. Aplic. Descripció de la despesa Suplement de crèdit

421 488.0001 Concerts educatius 63.120.171,42 euros
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Àmbit: Subsector CatSalut, ICS i ICASS

Entitat: 5100 Servei Català de la Salut

Prog. Concepte Descripció de la despesa Suplement de crèdit

411 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens (atenció primària de salut) 6.977.985,85 euros
412 251 Prestació de servies amb mitjans aliens (atenció especialitzada de salut) 37.781.585,56 euros 

çant una minoració del crèdit pressupostari destinat a 
Despeses financeres (interessos), que en la situació de 
pròrroga requerirà de menor disposició que la que es-
tava prevista a la llei 1/2014, de pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2014, i per una altra banda, amb la 
major previsió d’ingressos provinents de la recaptació 
de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i de l’Impost sobre Successions 
i Donacions, d’acord amb la determinació següent: 

a) Per una banda, una reducció de les despeses finan-
ceres (interessos) vinculades al deute de la Generali-
tat, d’acord amb la precisió següent: 

4. S’autoritza el Consell d’Economia i Coneixement a 
realitzar les transferències de crèdit necessàries per al 
compliment del que estableixen els apartats primer i 
segon d’aquest article, sense cap altra limitació que la 
quantitat total de crèdits suplementaris establerta en el 
punt tercer.

5. El recursos per a finançar aquests suplements de 
crèdit es determinen en l’article 3.

Article 3. Finançament del suplement de crèdit

La despesa derivada del suplement de crèdit a què fa 
referència l’article 3 es finança, per una banda, mitjan-

Àmbit: Subsector Generalitat

Secció: Deute
Servei: Deute (DT01)

Prog. Capítol Descripció Reducció de crèdit

911 3 Despeses financeres -363.813.458,57 euros

S’autoritza el Conseller d’Economia i Coneixement a 
realitzar la distribució de la reducció de crèdit entre les 
diverses aplicacions pressupostàries que conformen el 
Capítol 3 de la Secció de Deute.

b) Per una altra banda, i amb la quantia màxima de 
284.629.514,08 eurosamb la major previsió de recaptació 
respecte a l’exercici de 2014 pel que fa a les figures tribu-
tàries següents: 

Àmbit: Subsector Generalitat 

Secció: Deute
Servei: Deute (DT01)

Tribut Recaptació  
pressupostada 2014

Recaptació estimada 
2015

Increment

Impost sobre Transmissions  
Patrimonials i Actes Jurídics  
Documentats 1.102.932.251,51 euros 1.336.400.000 euros 233.467.748,49 euros
Impost sobre Successions  
i Donacions 331.054.035,43 euros 424.100.000 euros 93.045.964,57 euros

 

Article 4. Necessitats financeres del sector  
públic en pròrroga pressupostària

1. S’autoritza el Govern, en les condicions i els termes 
que fixa la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei i, mentre es mantingui 
la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2015, 
perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qualse-
vol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no su-
peri l’autoritzat per la llei esmentada, incrementat pels 

imports que derivin dels programes d’endeutament 
que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat 
pressupostària.

2. En el cas de les entitats del sector públic de la Ge-
neralitat, només es poden preveure noves operacions 
d’endeutament per l’import necessari per cobrir les 
amortitzacions previstes dins de l’exercici 2015, de 
manera que no s’incrementi el saldo viu de l’endeu-
tament a 31 de desembre de 2014. Excepcionalment, 
i amb l’autorització prèvia del Govern, les entitats 
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del sector públic de la Generalitat poden augmentar 
aquesta limitació del saldo viu fins al límit autoritzat 
per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2014. Aquest límit es pot ampliar, ex-
clusivament, en els imports necessaris per fer front a 
quotes que vencin d’operacions de finançament espe-
cífiques d’inversions en infraestructures públiques, les 
quals hagin estat previstes en plans econòmics i finan-
cers que hagin tingut l’aprovació del Govern. En els 
mateixos termes, es pot atorgar l’aval de la Generalitat 
a aquestes entitats, en els casos en què es va preveure 
així en la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2014.

3. En tot cas, l’increment del deute viu de la Generali-
tat i de les entitats del sector públic no pot superar la 
suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2014, incremen-
tats pels imports que es derivin dels programes d’en-
deutament que s’aprovin en aplicació de la normativa 
d’estabilitat pressupostària.

Article 5. Autorització d’aval

S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA davant 
de qualsevol instància, en el marc de les actuacions 
de comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor 
afegit corresponent als exercicis 2013 i 2014 que duu 
a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributà-
ria. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 
63.456.456,73 euros.

Disposicions addicionals

Primera. Habilitació

S’habilita el Conseller d’Economia i Coneixement per 
a realitzar les actuacions necessàries per al compli-
ment d’aquesta llei.

Segona. Part corresponent a la paga 
extraordinària de 2014 no meritada

S’habilita al Govern a realitzar les transferències i mo-
dificacions de crèdit necessàries per a consignar la 
despesa corresponent al pagament als treballadors pú-
blics de la Generalitat de la part meritada de la paga de 
Nadal del 2012, concretament els 44 dies compresos 
entre l’1 de juny i el 14 de juliol, data d’entrada en vi-
gor del Reial Decret 20/2012.

Tercera. Oferta d’ocupació pública

No es prorroga la vigència per a l’any 2015 de l’apartat 
1 de l’article 35 de la Llei 1/2014, de 27 de gener, de 
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014, refe-
rent a la prohibició d’aprovacions d’ofertes d’ocupació 
pública.

Quarta. Crèdits ampliables

1. Es manté el caràcter ampliable per a l’any 2015 dels 
crèdits que així es van determinar en la Llei 1/2014, 
de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat per 
a l’any 2014.

2. Les aplicacions pressupostàries «EC09 D/440.7910/ 
125 A l’Agència Tributària de Catalunya» i «EC09 
D/870.7910/125 Aportacions al fons patrimonial de 
l’Agència Tributària de Catalunya» tenen la considera-
ció d’ampliables, per tal de donar compliment al man-
dat parlamentari de desenvolupament dels instruments 
necessaris per tal que l’Agència Tributària de Cata-
lunya assumeixi la gestió, liquidació, inspecció i re-
captació dels tributs suportats a Catalunya. S’autorit-
za al Conseller d’Economia i Coneixement a realitzar 
les transferències de crèdit necessàries per l’ampliació 
d’aquestes aplicacions pressupostàries i a l’adequació 
del pressupost de l’Agència Tributària de Catalunya.

Disposicions derogatòries

Primera

Per als efectes durant l’any 2015 i següents, l’article 33 
de la Llei 1/2014, de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2014, amb l’excepció que s’esta-
bleix en l’article 1 d’aquesta llei.

Segona

Per als efectes durant l’any 2015 i següents, la Disposi-
ció Addicional Cinquena de la Llei 1/2014, de Pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2015.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la reconsidera-
ció de les mesures administratives implan-
tades per la Federació Catalana de Futbol la 
temporada 2014-2015
Tram. 250-01319/10

Esmenes presentades
Reg. 90582 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 12.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 90582)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Esmena de modificació de tot el text, nou text

El Parlament insta al Govern a: 

a) Reconèixer el caràcter privat de les Federacions Es-
portives de Catalunya i la seva autonomia per organit-
zar les competicions de les corresponents disciplines 
esportives.

b) Mostrar, davant de la Federació Catalana de Fut-
bol, la preocupació pels efectes negatius que poden 
tenir en la pràctica esportiva dels nens i nenes de fa-
mílies amb problemes econòmics el nou sistema de lli-
cències i l’augment del seu cost.

c) Buscar formules de col·laboració amb la Federació 
Catalana de Futbol per tal d’evitar l’augment de les 
quotes de les llicències esportives d’enguany.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei de seguretat del centre d’atenció 
primària de Constantí
Tram. 250-01391/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

El passat dia 3 de novembre l’ICS va decidir suprimir 
el servei de de vigilància diària al CAP de Constantí, 
sense ni tan sols comunicar-ho a l’ajuntament.

El Centre d’atenció Primària de Constantí és un centre 
que, repetidament i reiteradament, pateix de proble-
mes d’inseguretat: agressions verbals, disputes cons-
tants, alteracions de l’ordre i alguna que altre agressió 
física a algun facultatiu. Cal tenir en compte que el 
CAP de Constantí actua com a punt dispensador de 
material a persones toxicodependents.

L’ajuntament de Constantí i els veïns de la població han 
realitzat esforços per poder gaudir d’una atenció pri-
mària amb les millors condicions, fins i tot en el seu 
moment l’ajuntament es va fer càrrec del cost del guar-
da de seguretat a les nits perquè l’ICS va decidir su-
primir-lo. Ara, degut a la situació pressupostària a 
l’ajuntament no li és possible seguir assumint aquesta 
despesa.

La seguretat dels professionals i dels usuaris del cen-
tre de Constantí, com la de resta de serveis d’atenció 
primària de Catalunya és responsabilitat de la Genera-
litat i no pot tancar els ulls davant d’una situació con-
flictiva.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a la 
manera a com el Departament de Salut ha gestionat  
la supressió del servei de seguretat del CAP de Cons-
tantí i insta el Govern a restablir de forma immediata 
el servei de vigilància diària necessària ateses les ca-
racterístiques d’aquest centre.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la informació 
que s’ha de donar als residents estrangers 
perquè puguin votar a les eleccions munici-
pals
Tram. 250-01392/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97768 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

L’article 176.1 de la Llei Orgànica 5/1985 de 1985, de 
19 de juny, de Règim Electoral General, estableix en el 
seu primer paràgraf que «sens perjudici del que regula 
el Títol I, capítol I, d’aquesta Llei, gaudeixen del dret 
a sufragi actiu a les eleccions municipals els residents 
estrangers a Espanya els respectius països dels quals 
permeten el vot als espanyols a les eleccions esmenta-
des, en els termes d’un tractat». En l’actualitat, la rela-
ció de països amb Acords en vigor sobre participació 
a les eleccions municipals dels nacionals de cada país 
residents en el territori de l’altre inclou a Bolívia, Cap 
Verd, Colòmbia, Corea, Xile, Equador, Islàndia, No-
ruega, Paraguai, Perú, Trinitat i Tobago i nova Zelanda.

En aquesta línia, el Reial Decret 202/1995, de 10 de fe-
brer, pel qual es disposa de la formació del cens electo-
ral d’estrangers residents a Espanya per a les eleccions 
municipals, en la seva part expositiva fa referència als 
Acords entre Espanya i altres països en aquest moment 
vigents i en el seu article 2.3 disposa que la Oficina del 
Cens Electoral realitzarà una campanya informativa per 
donar a conèixer a la població afectada la formació d’a-
quest cens i el procediment d’inscripció en el mateix.

No obstant això, les dades demostren que aquestes cam-
panyes informatives no ofereixen els resultats desitjables. 
Segons l’INE, el nombre d’electors estrangers censats 
amb anterioritat als últims comicis municipals de 2011 
va ser realment baix. Així, dels més de 430.000 d’es-
trangers que tenien dret a exercir el seu vot en les elec-
cions municipals a Catalunya, únicament uns 117.000 
van realitzar la corresponent inscripció en el Cens. 
Molts d’ells no tenen coneixement que, a banda de la 
necessitat d’empadronar-se, per participar cal que de-
clarin formalment dintre d’uns terminis determinats la 
seva voluntat de votar.

En aquest context, les baixes xifres d’inscripció i par-
ticipació dels residents estrangers en les eleccions mu-
nicipals indiquen la necessitat d’impulsar campanyes 
institucionals de difusió que tinguin per objectiu in-
formar a tota la població estrangera amb dret a vot 
dels procediments necessaris que han de seguir per tal 
que puguin exercir el dret a sufragi.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, 
amb temps suficient, les campanyes institucionals in-
formatives necessàries per tal de promoure que els re-
sidents estrangers a Catalunya amb dret a sufragi actiu 
i passiu a les eleccions municipals disposin de la infor-
mació necessària que els hi permeti conèixer els proce-
diments a seguir per a l’exercici efectiu d’aquest dret.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
taula de diàleg entre l’Ajuntament de Saba-
dell, el Departament de Salut i els represen-
tants dels treballadors de la Corporació Sa-
nitària Parc Taulí per a fer un seguiment de 
les reivindicacions sanitàries de la ciutat i 
les condicions laborals dels treballadors
Tram. 250-01393/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97769 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’àmbit sanitari del Vallès Occidental al Territori Est 
pateix unes mancances sanitàries històriques, de de fa 
massa temps, que poden posar en risc un model sani-
tari que es va concretar en 1990 en la Llei d’ordenació 
sanitària de Catalunya (LOSC), que va crear el Servei 
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Català de Salut. En aquesta línia, cal remarcar que és 
responsabilitat dels representants públics i també de 
les institucions del nostre país vetllar per una bona 
qualitat de l’atenció sanitària pública que rep el con-
junt de la ciutadania del Vallès Occidental i de la resta 
de Catalunya, a la mateixa vegada que s’han d’optimit-
zar els recursos que persegueixin l’afavoriment d’una 
millor qualitat del nostre sistema sanitari públic.

Especialment afectat es troba l’Hospital Públic de re-
ferència del Vallès Occidental Est, el Consorci Sanita-
ri del Parc Taulí que, com a entitat pública, té la missió 
de donar resposta a la població de referència amb una 
atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, inte-
gral i que fomenti la satisfacció en un marc de soste-
nibilitat.

En els últims anys, i des de 2008, les gairebé 3.000 
persones que treballen al Consorci Sanitari del Parc 
Taulí han vist reduïda la seva capacitat salarial en més 
del 30%. Mentre això passa, el Departament de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya, que no explota al 
100% les potencialitats de l’Hospital Taulí, està deri-
vant usuari del servei a la xarxa privada de la comarca.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
una taula de diàleg amb l’Ajuntament de Sabadell, el 
Departament de Salut i la representació legal dels tre-
balladors del Consorci Sanitari del Parc Taulí amb l’ob-
jectiu de fer un seguiment de les reivindicacions sanità-
ries de la ciutat de Sabadell i de les condicions laborals 
i salarials de la plantilla de treballadors.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt; Marta Ribas Frías, diputada del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el procés de fu-
sió del grup Ficosa
Tram. 250-01394/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat, Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamen-
tari 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, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

El grup Ficosa és una important empresa industrial 
del sector automobilístic de Catalunya, amb un forta 
implantació en el Vallés Occidental, amb més de mil 
dos-cents treballadors i treballadores i que manté una 
relació història amb la ciutat de Rubí, on durant molts 
anys han estat ubicades algunes de les empreses que 
formen part del grup, encara ara més de 250 treballa-
dors de l’actual planta de producció de Viladecavalls 
viuen a la ciutat de Rubí.

El grup Ficosa té per la ciutat de Rubí una gran impor-
tància econòmica ja que moltes famílies en depenen 
del seu bon funcionament.

Els últims anys la Generalitat de Catalunya ha adop-
tat un paper rellevant a l’empresa a través de diferents 
aportacions mitjançant crèdits de l’Institut Català de 
Finances, i disposa de dues vacants sense cobrir al 
consell d’administració.

Darrerament s’han produït canvis en l’accionariat del 
grup, amb l’aliança signada el passat mes de setembre 
de 2014 i amb la propera entrada durant el mes de març 
de 2015 del grup Panasonic. La falta d’informació ofi-
cial sobre el projecte industrial del grup Ficosa ha pro-
vocat el neguit als treballadors i les seves famílies.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Que ocupi els dos llocs al consell d’administració del 
Grup Ficosa que corresponen a la Generalitat i exercir 
els drets que li corresponen com a membres de ple dret.

2. Que supervisi el procés de fusió que durà a terme  
el grup Ficosa arrel de la materialització de l’entrada 
del grup Panasonic.

3. Que desenvolupi i faci seguiment del pla industrial 
de Ficosa, vetllant per garantir els llocs de treball.

4. Que informi periòdicament als representants dels 
treballadors i treballadores sobre el desenvolupament 
del procés de fusió.

5. Que com a autoritat laboral, faci complir a Ficosa 
les seves obligacions envers els treballadors i treballa-
dores, especialment pel que fa a la formació necessà-
ria per dur a terme el pla industrial orientat a la seva 
especialització en el camp de l’electrònica.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu; Marc Vidal i Pou, 
Marta Ribas Frías, diputats del GP d’ICV-EUiA
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3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte del Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018
Tram. 259-00003/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 97751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

Tramitació: article 148 del Reglament del Parlament

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 de Ca-
talunya del dia d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord 
que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller de la Presidència, s’aprova 
la Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova el 
projecte de Pla director de cooperació al desenvolu-
pament 2015-2018 i s’acorda la seva tramesa al Parla-
ment de Catalunya».

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

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Acord

del Govern pel qual s’aprova el projecte de Pla director 
de cooperació al desenvolupament 2015-2018 i s’acor-
da la seva tramesa al Parlament de Catalunya.

L’article 8 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de 
cooperació al desenvolupament, estableix que l’Admi-
nistració de la Generalitat ha d’elaborar amb una pe-
riodicitat quadriennal un Pla director que estableixi 
les previsions de recursos i les prioritats geogràfiques 
i sectorials que s’hauran de respectar i concretar en els 
plans anuals de cooperació al desenvolupament.

D’acord amb l’esmentada Llei 26/2001, de 31 de de-
sembre, el Pla director, que ha d’ésser aprovat pel Par-
lament, ha de fixar les prioritats geogràfiques i sectori-
als del període, els objectius estratègics, els productes 
i els resultats que es pretenen obtenir, i també els re-
cursos humans, materials, econòmics o de gestió ne-
cessaris. El Pla ha d’indicar també les línies de coor-
dinació, col·laboració o cooperació amb altres agents 
públics o privats, bilaterals o multilaterals, necessaris 

o convenients per al reforçament dels objectius estratè-
gics de la cooperació pública catalana.

El projecte del pla director de cooperació al desenvo-
lupament 2015-2018, s’ha basat en un procés ampli 
d’estudi, informació, consulta, participació i en l’ava-
luació de l’experiència precedent. Així mateix, s’hau-
rà de concretar en els plans anuals corresponents, els 
quals són els instruments de programació de l’activitat 
de l’Administració de la Generalitat en matèria de co-
operació al desenvolupament i han de desenvolupar els 
objectius, les prioritats i els recursos establerts en el 
projecte de Pla director.

El projecte de Pla director de cooperació al desenvo-
lupament 2015-2018 és el quart dels plans directors, i 
n’és el precedent immediat el Pla director de coope-
ració al desenvolupament 2011-2014, publicat mitjan-
çant la Resolució 754/VIII, de 22 de juliol de 2010, 
del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el Pla 
director de cooperació al desenvolupament 2011-2014 
(DOGC 5690, d’11.8.2010).

Atès que l’article 8.3 i 8.5 de la Llei 26/2001, de 31 de 
desembre, de cooperació al desenvolupament estableix 
que el conseller o consellera competent en matèria d’ac-
tuacions exteriors ha de presentar al Govern el projecte 
de Pla director perquè sigui tramès al Parlament i que 
el projecte de Pla director ha de ser aprovat pel Parla-
ment; Atès que el projecte de Pla director de coopera-
ció al desenvolupament 2015-2018 ha estat dictaminat 
favorablement pel Consell de Cooperació al Desenvo-
lupament, per la Comissió de Coordinació amb els Ens 
Locals i per la Comissió Interdepartamental de Coope-
ració al Desenvolupament; Per tot això, a proposta del 
conseller de la Presidència, el Govern

Acorda:

1. Aprovar el projecte de Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018, que s’adjunta com a an-
nex.

2. Trametre el projecte al Parlament de Catalunya.

Annex

Projecte de Pla director de cooperació  
al desenvolupament 2015-2018

Taula de continguts

1.  Presentació

2.  Oportunitats i reptes en un context canviant

3.  Visió i missió

4.  Enfocament estratègic: gènere i drets humans per 
a un desenvolupament humà sostenible

5.  Una cooperació participativa, coherent i transparent

5.1.  La participació com a valor afegit de la cooperació  
catalana

5.2.  La coherència de polítiques per al desenvolupament

5.3.  La transparència i la rendició de comptes
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6.  Objectius del Pla director

6.1.  Objectius estratègics quant als drets

6.1.1.  Objectiu estratègic: drets humans de les dones

6.1.2.  Objectiu estratègic: drets col·lectius dels pobles

6.2.  Objectius estratègics quant a territoris

6.2.1.  Avançar en la focalització geogràfica de la coope-
ració catalana

6.2.2.  La localització de la cooperació al desenvolupament

7.  Proposta per a la implementació

7.1.  Impulsar una acció coordinada i coherent de Govern

7.2.  Treballar de forma més integrada el desenvolupa-
ment, l’acció humanitària i l’educació per al des-
envolupament

7.3.  Impulsar noves aliances per al desenvolupament. 
Clústers de cooperació

7.4.  Adaptar les modalitats i els instruments a l’enfoca-
ment estratègic de gènere i drets humans

7.5.  Impulsar la comunicació per al desenvolupament

7.6.  Promoure la incidència global

8.  Gestió del coneixement, planificació, seguiment i avaluació

9.  Recursos i capacitats

9.1.  Recursos econòmics

9.2.  Capacitats dels actors

10.  Compromisos i fites del Pla director

11.  Resum executiu

– Acrònims

– Annex 1. Sistemes i mecanismes de protecció dels drets humans

– Annex 2. Nota metodològica

1. Presentació

El quart Pla director de la política pública de coopera-
ció al desenvolupament posa en pràctica el compromís 
de Catalunya amb la llibertat, la justícia global i la so-
lidaritat internacional en els termes en què ho expressa 
la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament, en endavant Llei de cooperació.

En aquest nou cicle, el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya vol reafirmar la seva implicació amb la polí-
tica de cooperació al desenvolupament, conscient de 
la seva responsabilitat davant la governança mundial 
de reptes que afecten el conjunt de la ciutadania glo-
bal. En aquest sentit, Catalunya assumeix una política 
de cooperació pública, participativa i participada, per 
contribuir a la construcció d’un món més just i una 
governança global més democràtica a partir d’una co-
operació basada en drets, que atengui les desigualtats 
de gènere i s’orienti a la promoció i garantia dels drets 
humans de les dones i dels drets col·lectius dels pobles.

El Govern té el convenciment que la salut democràtica 
d’un país es pot valorar també, entre d’altres, pel seu 
compromís internacional envers un món més lliure i 
just. Per aquest motiu, es considera la defensa, protec-
ció i garantia dels drets humans l’eix principal de la 
seva acció en matèria de cooperació al desenvolupa-
ment, i així es cristal·litza en la missió del Pla director.

Aquesta lectura del món basada en l’exigibilitat i ga-
rantia dels drets humans entronca amb la voluntat 
transformadora que ha tingut sempre la cooperació ca-
talana i condueix a focalitzar els esforços en aquells 
sectors de la població que pateixen una especial vul-

neració, tant des d’una perspectiva individual com col-
lectiva.

Pel que fa al drets individuals, treballar per revertir 
la situació de discriminació de les dones esdevé una 
aposta del Govern en aquest cicle de planificació. La 
desigualtat entre les dones i els homes persisteix en 
gairebé tots els àmbits, afecta a la meitat de la pobla-
ció i és un obstacle per al desenvolupament del conjunt 
de la societat. En plans directors anteriors, l’apodera-
ment de les dones ja havia estat reconegut com un ob-
jectiu prioritari recollint la sensibilitat i les capacitats 
de la societat catalana per treballar en aquesta direc-
ció. En aquest Pla es reforça el compromís i, des d’una 
lògica de drets, s’aposta per situar els drets humans de 
les dones com un dels elements distintius de la coope-
ració catalana.

Ara bé, el procés de transició nacional que viu Cata-
lunya ens mostra una dimensió col·lectiva dels drets i 
de la governança democràtica que cal atendre. De for-
ma coherent, aquest Pla treballa per la defensa de les 
identitats nacionals, els drets culturals i lingüístics i 
pel respecte al dret dels pobles a decidir el seu futur 
lliurement, convençuts que la dominació o la subjuga-
ció dels pobles constitueix un gran obstacle per a la 
consolidació de la pau i la seguretat i revertir aquesta 
situació resulta un element clau per aprofundir en la 
qualitat democràtica.

Per últim, el present Pla director vol incorporar els 
aprenentatges de cicles anteriors en els quals s’ha evi-
denciat que és imprescindible que els marcs doctrinals i 
la planificació convergeixin més estretament amb l’exe-
cució real de la política pública de cooperació; també 
ha quedat palesa la importància d’evitar la dispersió 
geogràfica i sectorial, així com el fet que la fragmen-
tació i l’atomització d’actuacions han comportat una 
acció excessivament supeditada a la gestió i a la fisca-
lització. Aquest Pla director també es vol fer ressò de la 
necessitat de dotar la política pública de cooperació de 
mecanismes de coordinació efectius que, entre altres, 
permetin promoure la coherència del conjunt de l’acció 
governamental i entre les diferents administracions, ai-
xí com continuar treballant per refer els ponts de diàleg 
polític i la confiança entre tots els actors de la coopera-
ció al desenvolupament.

2. Oportunitats i reptes en un context 
canviant

El Pla director 2015-2018 s’elabora en un context de 
canvis i transformacions importants, tant en la conjun-
tura internacional com nacional, que obliguen a repen-
sar l’agenda del desenvolupament i a reflexionar sobre 
els plantejaments que fins al moment eren vigents.

En clau internacional, el context està molt marcat, 
d’una banda, per l’aparició de nous actors i, de l’al-
tra banda, per la revisió i replantejament de les agen-
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des vinculades al desenvolupament i a la cooperació al 
desenvolupament.

Respecte als actors, sorgeixen noves potències econò-
miques regionals i internacionals amb una presència 
cada vegada més important en les relacions interna-
cionals i en la cooperació al desenvolupament. Països 
que tradicionalment han estat considerats en vies de 
desenvolupament, actualment presenten economies en 
constant creixement i la seva capacitat d’incidència in-
ternacional és cada vegada més important. Aquest fe-
nomen suposa noves oportunitats per a la cooperació 
Sud-Sud i nous reptes per a la governança del sistema.

Complementàriament, en les darreres dècades s’ha 
produït una proliferació d’actors no estatals que ha su-
posat un repte en termes de coordinació, alhora que 
una oportunitat per a la innovació en les modalitats i 
els instruments de cooperació.

En relació amb les agendes de desenvolupament i co-
operació, coincideixen diferents processos de revisió 
promoguts per organismes multilaterals que han in-
centivat l’emergència de lectures crítiques i propostes 
alternatives provinents de moviments socials. Així, les 
agendes de desenvolupament sostenible i d’eradicació 
de la pobresa (ODM 2015) es reconeixen indissoci-
ables des de la Declaració de Rio+20 i s’estan revi-
sant de forma conjunta en una única Agenda Global de 
Desenvolupament Sostenible on es debaten les priori-
tats per al Post-2015.

De forma paral·lela, s’estan duent a terme els debats 
preparatoris de Beijing+20, que inclou una revisió dels 
compromisos assumits i encara no assolits a la Plata-
forma d’Acció de Beijing de 1995, en el marc de la IV 
Conferència Mundial de les Dones.

Aquests processos de revisió no han conclòs encara 
però coincideixen en la identificació dels principals 
reptes per a la construcció d’una agenda de desenvolu-
pament sostenible, inclusiva i equitativa:

– S’identifiquen els reptes del desenvolupament com a 
desafiaments globals i no com una problemàtica dels 
països del sud. Creix, doncs, el debat sobre la provi-
sió de béns públics globals i les responsabilitats com-
partides entre els països tradicionalment considerats 
donants i receptors que han de concertar respostes 
conjuntes. Les interdependències són cada cop més evi-
dents en àmbits com ara les migracions, la salut global, 
el canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat, etc.

– Les polítiques de cooperació concentrades en la ges-
tió de l’AOD esdevenen insuficients per fer front a rep-
tes globals que interpel·len al compromís de tots els 
governs i de la ciutadania de tot el planeta. Aquesta 
responsabilitat s’ha de traduir, doncs, en una coopera-
ció de banda ampla que impregni la resta de polítiques 
públiques i que incorpori nous actors i noves veus.

– Es constata una millora en els nivells de desenvolupa-
ment humà i una reducció de la pobresa a escala global, 

conseqüència, en gran part, del creixement sostingut de 
les economies emergents. No obstant això, el darrer In-
forme sobre Desenvolupament Humà del PNUD asse-
nyala que aquest creixement es produeix de manera que 
accentua l’esquerda entre rics i pobres i incrementa les 
desigualtats. Així, es redueixen les diferències de renda 
entre països a la vegada que augmenten les desigualtats 
en el seu interior; es creen nords al sud i suds a nord i, en 
conseqüència, es desdibuixa la frontera Nord/Sud.

– Es planteja el desenvolupament en termes de ga-
rantia en l’exercici de drets i això permet fer el vincle 
amb la responsabilitat col·lectiva per a la protecció dels 
drets humans. D’acord amb això, s’incorpora la lògica 
dels drets humans a l’agenda de desenvolupament.

– Es reforça el compromís internacional amb l’equitat 
entre dones i homes: Les desigualtats de gènere glo-
bals han augmentat en els darrers anys i les agendes 
de desenvolupament posen l’èmfasi a garantir els drets 
humans de les dones, amb especial atenció a les dones 
joves i les nenes, per apoderar-les en tots el àmbits i 
incorporar la perspectiva de gènere en totes les políti-
ques i programes.

Paral·lelament, l’evolució de la doctrina dels drets hu-
mans ha configurat una categoria de drets col·lectius 
que permeten l’exercici dels drets fonamentals de ca-
ràcter polític i individual, així com dels drets econò-
mics, socials i culturals entre els quals en destaquen 
alguns, com el dret a l’autodeterminació, els drets lin-
güístics, els drets educatius, el dret a un medi ambi-
ent saludable o a la gestió sostenible dels recursos na-
turals, entre d’altres. L’existència de drets col·lectius, 
al costat dels individuals, és necessària; tal com asse-
nyala el relator especial de la Subcomissió de Preven-
ció de Discriminacions i Protecció a les Minories de 
l’ONU, Gros Espiell, «la pretesa incompatibilitat entre 
tots dos tipus de drets no és admissible».

El Pla director es fa ressò d’aquests debats i comple-
menta els plantejaments de l’agenda oficial que es dis-
cuteix en el marc de l’OCDE i les Nacions Unides amb 
les aportacions que s’estan fent des de la societat civil 
en un moment d’especial vitalitat i creixent protago-
nisme de les iniciatives ciutadanes.

A Catalunya, aquesta revigorització del teixit social  
ha suposat un aprofundiment democràtic portador 
d’agendes que propugnen un canvi en relació amb el 
statu-quo, de les quals el procés de transició nacional 
és el cas més emblemàtic.

El procés de transició nacional constitueix una oportu-
nitat per a aquesta política ja que obliga a plantejar el 
marc de compromisos i responsabilitats de Catalunya 
en un món cada cop més confrontat per desafiaments 
globals vinculats amb el desenvolupament humà sos-
tenible: la pau i la seguretat humana, l’eradicació de 
la pobresa, la salut internacional, el canvi climàtic, la 
pèrdua de biodiversitat global, la llibertat, el treball 
digne, les migracions i els desplaçaments de població, 
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etc. En aquest sentit, les recomanacions i propostes 
procedents de la societat civil i articulades al voltant 
de l’Acord Nacional d’Acció Exterior esdevenen un 
bon punt de partida per garantir una presència inter-
nacional responsable.

La política de cooperació ha de respondre, per tant, 
a una responsabilitat com a país compromès amb els 
reptes que impliquen al conjunt del planeta i conside-
rar els vincles que els ciutadans de Catalunya tenen 
amb altres països com un capital per fer una coopera-
ció propera a la ciutadania.

En analitzar el punt en què es troba la cooperació del 
Govern, convé recordar que és una política relativa-
ment jove que va tenir una ràpida expansió en recur-
sos, però també en eines estratègiques i de gestió, ali-
ances, mecanismes de coordinació i interlocució. Les 
capacitats instal·lades han quedat afectades els anys 
previs a l’aprovació d’aquest Pla per les restriccions 
pressupostàries a què s’ha vist abocat el Govern com 
a conseqüència de la situació econòmica del país i fi-
nancera de la Generalitat, les quals han repercutit de 
forma molt més pronunciada en la cooperació al des-
envolupament que no pas en altres àmbits de la seva 
competència. La coincidència d’aquest fet amb els de-
bats internacionals abans plantejats ha accelerat la re-
flexió sobre els canvis que s’han d’introduir en la polí-
tica de cooperació.

Amb tot, el moment actual es llegeix en clau d’opor-
tunitat per revalidar el compromís i la presa de cons-
ciència de la responsabilitat global de Catalunya i per 
reivindicar la cooperació com una política pública de 
caràcter internacional i d’arrel nacional que projecta el 
país al món a través dels valors que li són propis, com 
la llibertat, la solidaritat, la igualtat, l’equitat, la parti-
cipació, la dignitat i la justícia, la promoció dels drets 
humans, la pau i la no-violència. Aquests són, a la ve-
gada, elements clau per recuperar el necessari consens 
polític i social i el compromís de la ciutadania amb la 
solidaritat internacional.

3. Visió i missió

Visió

Catalunya, país compromès i responsable, aspira a un 
món més lliure, just, igualitari, sostenible, equitatiu i 
en pau, on els drets humans, individuals i col·lectius, 
siguin respectats, protegits i garantits.

Missió

Defensar els processos de democratització, bon go-
vern i el ple gaudi dels drets humans de les dones i els 
homes, amb la promoció d’un desenvolupament humà 
sostenible, considerant les persones com a titulars dels 
drets i les administracions com a titulars d’obligaci-
ons. El Govern continuarà aplicant en totes les polí-
tiques públiques un enfocament de gènere i drets hu-

mans per a la transformació de les desigualtats entre 
les dones i els homes.

4. Enfocament estratègic: gènere i drets 
humans per a un desenvolupament humà 
sostenible

L’enfocament estratègic defineix de manera específica 
tot el posicionament i estructura del Pla director amb 
la finalitat de reforçar el caràcter transformador de la 
cooperació per tal d’assolir la missió de què es dota. 
L’enfocament pren com a punt de partida els compro-
misos assumits en cicles anteriors i en fa una lectura 
renovada per respondre a la identificació de reptes i 
oportunitats.

Així, el Pla director manté el compromís amb el para-
digma de desenvolupament humà sostenible, segons el 
qual la generació de benestar esdevé un procés d’am-
pliació de les capacitats de totes les persones i les se-
ves opcions per viure la vida que desitgen, amb un 
marc polític i social que garanteixi la igualtat d’opor-
tunitats.

La sostenibilitat forma part indissoluble d’aquest para-
digma i implica abordar els límits ambientals dels mo-
dels de desenvolupament imperants i acarar des d’una 
perspectiva integral els vincles entre els aspectes eco-
nòmics, socials i els ambientals en els processos de 
desenvolupament cap a una relació més harmònica en-
tre les persones i el seu entorn natural.

Juntament amb aquest paradigma, el Pla director situa 
en una posició de centralitat l’enfocament de gènere i 
l’enfocament basat en els drets humans (EBDH), in-
dividuals i col·lectius, pel seu caràcter transformador 
i emancipador i per la seva clara orientació a l’enfor-
timent de capacitats i reducció de vulnerabilitats. Les 
aportacions fetes des de cadascun d’aquests enfoca-
ments s’integren en aquest Pla i n’impregnen la missió, 
els objectius estratègics i específics i el seu desplega-
ment en una proposta d’implementació.

D’aquesta forma, el Pla director reafirma el compro-
mís de la cooperació catalana amb el contingut dels 
objectius transversals recollits als cicles anteriors i 
mira d’avançar cap a un tractament més integrat. En 
aquest capítol es destaquen els elements que caracte-
ritzen aquest enfocament estratègic i s’estableixen les 
principals implicacions per a la cooperació que es vol 
impulsar des del Govern.

L’enfocament de gènere

L’enfocament de gènere és requisit imprescindible per 
a un desenvolupament equitatiu que incorpori a la mei-
tat de la població mundial. Suposa analitzar i transfor-
mar les causes estructurals que provoquen desigual-
tat i discriminació envers les dones en tots els àmbits 
(econòmic, laboral, polític, social, cultural) a través 
d’estratègies per eradicar-les. Per avançar en aquesta 
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direcció, es prendran com a referència les directrius 
d’equitat entre les dones i els homes de la cooperació 
al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, 
establint prioritats i èmfasis que evitin una possible 
evaporació o un excés de tecnificació en el tractament.

Així entès, l’enfocament de gènere reivindica el seu 
component polític desenvolupat per la crítica al siste-
ma patriarcal i comporta situar en el centre del debat 
la sostenibilitat de la vida humana i ambiental, una no-
va redistribució del treball de cura i productiu, una vi-
da lliure de violències, els drets sexuals i reproductius 
i els drets econòmics, laborals i polítics de les dones, 
entre d’altres.

Les desigualtats que troben les dones pel fet de ser-ho 
s’entrecreuen amb altres formes de discriminació que 
agreugen i empitjoren l’exercici ple dels seus drets hu-
mans. Aquestes discriminacions múltiples són l’edat, 
la nacionalitat, l’ètnia, l’origen, la classe social, la dis-
capacitat, o l’opció sexual, entre d’altres. L’enfocament 
de gènere fa especial èmfasi en aquestes interseccio-
nalitats per apoderar aquells col·lectius de dones més 
de base que viuen diverses formes de discriminació, 
cap a la recerca de la seva igualtat efectiva i el seu ple 
desenvolupament.

D’acord amb el plantejament fet als plans directors an-
teriors, es considera que una aplicació efectiva de l’en-
focament de gènere requerirà una estratègia dual que 
combini l’adopció d’objectius específics orientats a la 
promoció dels drets de les dones i el seu apoderament, 
juntament amb l’aplicació de la perspectiva de gènere 
al conjunt d’aquesta política pública: en el seu disseny, 
aplicació, seguiment i avaluació.

La Convenció sobre l’eliminació de tota forma de dis-
criminació contra la dona (CEDAW) esdevé el marc 
de referència en establir un consens sobre el que s’en-
tén per discriminació envers les dones i una agenda 
per lluitar contra aquesta discriminació. Aquest marc 
es completa amb la Plataforma d’Acció de Beijing, li-
derada per ONU Dones, i el seu programa de compro-
misos a assolir en relació amb els drets de les dones.

Marc conceptual de l’Enfocament Basat en Drets Hu-
mans (EBDH)

L’EBDH és un marc conceptual per al procés de des-
envolupament humà sostenible que des del punt de 
vista normatiu està basat en les normes internacionals 
dels drets humans, i des del punt de vista operatiu està 
orientat a la promoció i la protecció dels drets humans. 
Suposa, per tant, partir dels drets humans, individuals 
i col·lectius, com a marc de referència i situar-los com a 
fonament i com a eines d’aquesta política.

El Pla director parteix d’una visió que supera el con-
cepte de dret en la seva accepció únicament jurídica i 
aborda tant l’agenda que vincula les institucions res-
ponsables de garantir l’exercici dels drets –en la quà-
druple dimensió de reconèixer, respectar, protegir 

i garantir– com aquella relacionada amb l’acció col-
lectiva per exigir l’exercici efectiu. Així, les prioritats 
poden dirigir-se a les diferents parts implicades: les 
institucions que són titulars d’obligacions (amb espe-
cial atenció als poders públics); els titulars dels drets 
(persones i col·lectius); i els titulars de responsabilitats 
(entre els quals s’inclouen les empreses, ONGD, mit-
jans de comunicació, comunitats, etc.).

Paral·lelament, des d’aquesta perspectiva que emfatit-
za el potencial transformador dels drets humans, l’exi-
gència no s’esgota en el reconeixement formal del dret 
sinó que s’han de garantir totes les dimensions (dis-
ponibilitat, accessibilitat, qualitat, acceptabilitat, as-
sequibilitat i sostenibilitat en el temps) i els principis 
(no-discriminació, accés a la informació, participació, 
rendició de comptes).

El Pla director entén que els drets humans no s’esgo-
ten en la seva dimensió individual i advoca per ga-
rantir els drets dels pobles de forma efectiva a par-
tir d’una concepció universal i transformadora. Així, 
s’assumeix que els drets col·lectius són determinants 
per comprendre i assumir, en la seva plenitud i en les 
seves implicacions, els drets humans individuals. Els 
drets humans no poden ser ni entesos ni ser plenament 
desenvolupats si els pobles als quals cada persona per-
tany no són respectats. Es relacionen, doncs, amb els 
valors previstos a la pròpia Llei de cooperació (el dret 
dels pobles a la defensa i la promoció de la cultura, la 
llengua i la identitat pròpies, art. 3), però van més enllà 
i esdevenen pedra angular per a la governança demo-
cràtica. Així entesos, els drets individuals i els drets 
col·lectius s’entrellacen i mútuament es vitalitzen.

Tractament integral de l’enfocament de gènere i drets 
humans

L’EBDH se centra explícitament en la discriminació 
i la marginació en els processos de desenvolupament 
perquè confronta les pautes persistents de desigualtat 
en l’exercici dels drets. En conseqüència, les respostes 
que es plantegen des d’una cooperació basada en drets 
han de tenir en compte les causes estructurals que per-
meten que un entorn polític i social fomenti l’exclusió, 
la marginació i, en darrera instància, la negació dels 
drets humans. És des d’aquest plantejament que l’en-
focament de gènere i de drets humans es troben i es 
fa adient un tractament integral d’ambdós per abordar 
una cooperació que posa el focus en les causes que ge-
neren les desigualtats.

Desplegament de l’enfocament estratègic

El tractament integrat dels elements descrits té im-
plicacions tant en l’aposta estratègica del Pla director 
com en la proposta d’implementació, que se citen en 
els punts següents i que es desplegaran en els capítols 
subsegüents:

En relació amb l’aposta estratègica:
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– Entendre l’enfocament de drets i de gènere com una 
responsabilitat compartida. L’enfocament de gènere 
permet identificar els factors que obstaculitzen a les 
dones l’exercici ple dels seus drets tant en la seva di-
mensió individual com col·lectiva. Al mateix temps, 
permet fer una lectura renovada als drets humans que 
havien estat concebuts sota paràmetres androcèntrics 
centrats en l’espai públic.

– Adoptar, per tant, els drets humans de les dones com 
a element estratègic de la política de cooperació cata-
lana i la seva defensa, protecció i garantia com a prio-
ritat per avançar en un desenvolupament humà soste-
nible i inclusiu de tota la societat.

– Assegurar l’èxit d’aquesta aposta estratègica amb la 
incorporació de la dimensió col·lectiva dels drets hu-
mans, com a tret distintiu de la cooperació catalana i 
per tal d’acompanyar processos d’aprofundiment de-
mocràtic i bon govern.

– Prioritzar l’acompanyament a processos de canvi en 
lloc de la provisió directa de serveis: apoderar als ti-
tulars de drets, per reivindicar-los i exercir-los, i als 
titulars d’obligacions per garantir el seu compliment.

En relació amb la proposta d’implementació:

– Transitar des de la posició eminentment de donant, 
cap a una posició de soci i actor internacional respon-
sable amb capacitat d’elaborar agenda i fer incidència. 
Així, incidir en el conjunt de l’acció en cooperació en-
tesa com l’acció encaminada a influir sobre els titulars 
de responsabilitats i obligacions d’acord amb l’exigi-
bilitat dels drets i per eliminar les causes que generen 
les desigualtats.

– Preveure que els processos de canvi són complexos 
i lents i desenvolupar instruments que permetin acom-
panyar-los adequadament des de l’horitzontalitat i l’in-
tercanvi de coneixement.

– Incorporar nous agents a la política de cooperació i 
treballar pel seu apoderament: organitzacions de drets 
humans, de dones i feministes i moviments socials i 
xarxes.

– Aplicar en la planificació de la política i la definició 
de les actuacions, principis que són propis de l’EBDH 
i consistents en l’enfocament de gènere: i) la vincu-
lació amb els drets humans; ii) la participació; iii) la 
transparència i la rendició de comptes; iv) l’enforti-
ment de capacitats; iv) la igualtat i no-discriminació 
amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.

– Incloure els sistemes i mecanismes de protecció i 
garantia dels drets humans i aquells específics per als 
drets humans de les dones com a fonts d’informació i 
anàlisi i com a objecte d’ús en accions especialment en 
l’àmbit de la incidència política.

– Aplicar els elements analítics i les estratègies de la 
perspectiva de gènere en la planificació, seguiment i 
avaluació de la política i de les actuacions: i) transver-

salització del gènere i apoderament de les dones; ii) la 
divisió sexual del treball; iii) necessitats pràctiques i 
interessos estratègics de les dones respecte als homes; 
iv) rols i identitats de gènere; v) condició i posició de 
gènere; vi) accés, control i ús de recursos i beneficis; 
vii) relacions de poder entre homes i dones; viii) espai 
públic i espai privat.

5. Una cooperació participativa, coherent  
i transparent

El conjunt de l’acció de la Generalitat en cooperació 
al desenvolupament s’orienta d’acord amb els principis 
ordenadors que preveu la Llei de cooperació.

En aquest apartat es despleguen especialment tres 
principis per la seva contribució específica en la defi-
nició del model de cooperació i per la rellevància que 
tenen en les agendes d’eficàcia del desenvolupament i 
de desenvolupament post-2015. Aquests són els princi-
pis de participació, el principi de coherència i el prin-
cipi de transparència i rendició de comptes.

5.1. La participació com a valor afegit  
de la cooperació catalana

Un dels actius més importants de la cooperació cata-
lana és la pluralitat d’agents que participen d’aquesta 
política pública i el valor afegit que representen. Per 
això, aquest Pla director treballarà tant per mantenir 
aquest actiu com per augmentar-ne les capacitats actu-
als. Col·laborarà amb el conjunt d’agents que poden fer 
una contribució rellevant i estratègica al desplegament 
d’aquesta política pública, atenent la seva diversitat i 
aprofitant les seves experiències i experteses. Per ga-
rantir la participació es vetllarà per respectar el temps 
i forma dels actors en pro d’una participació represen-
tativa de qualitat.

Per millorar la participació es reforçaran les capacitats 
dels actors, també, en els països on es desenvolupin 
projectes i s’establirà un diàleg permanent sobre les 
agendes de desenvolupament, gènere i drets humans, 
individuals i col·lectius, més enllà de les actuacions 
concretes que es promoguin.

Pel que fa als agents, la participació es farà amb:

– El mapa d’actors definit en els plans directors an-
teriors: organitzacions no governamentals de desen-
volupament, pau i drets humans, agrupacions i fons 
d’ens locals, organitzacions sindicals, organitzacions 
empresarials, cambres de comerç, universitats i cen-
tres de recerca, i organitzacions de persones migrades.

– Altres agents socis potencials per a actuacions deter-
minades: institucions educatives, mitjans de comuni-
cació, moviments socials, associacions juvenils, orga-
nitzacions no governamentals ambientals.

– Ens locals. La Generalitat considera la cooperació 
municipalista a Catalunya part indissociable d’un mo-
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del de cooperació que busca apropar realitats, pro-
moure canvis, i transformar actituds de la ciutada-
nia des de la proximitat. En aquest sentit, promourà 
la coordinació amb els ens locals i el treball conjunt 
quan s’identifiquin objectius i prioritats compartides. 
Es reforçarà la coordinació i l’acció conjunta amb el 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament com 
a referent de la cooperació del món local i també, de 
forma complementària, es podran impulsar actuaci-
ons conjuntes amb municipis i entitats supramunici-
pals. Aquesta coordinació serà especialment rellevant 
en àmbits com ara el codesenvolupament per la proxi-
mitat entre els municipis i els col·lectius de persones 
migrades.

– En la línia dels principis d’eficàcia del desenvolupa-
ment, es potenciaran les relacions amb els països so-
cis, tant amb les administracions, com amb la societat 
civil organitzada, i garantirà també espais de partici-
pació.

– Moviments socials i organitzacions de dones i fe-
ministes com a agents de la política de cooperació. 
Es promourà l’establiment d’aliances estratègiques i 
el treball en xarxa d’aquestes organitzacions i entre 
aquestes i altres actors de cooperació.

Pel que fa als espais de participació i consulta, aquests 
es formalitzen en:

– El Consell de Cooperació al Desenvolupament, prin-
cipal òrgan consultiu i de participació.

– La Comissió Interdepartamental de Cooperació al 
Desenvolupament i la Comissió de Coordinació amb 
els Ens Locals, que seguiran funcionant com a espais 
de participació, de coordinació i d’intercanvi de conei-
xements.

– El Consell Català de Foment de la Pau i el Comitè 
Català d’Ajut Humanitari d’Emergència.

– Espais de participació específics on s’afegeixin al-
tres agents que permetin fer operatius els compromi-
sos del Pla director.

– Impuls de nous canals de comunicació consensuats 
prèviament amb les entitats de segon nivell que per-
metin la participació arreu de Catalunya i generar no-
ves línies de treball conjunt i compartit per tots els ac-
tors que hi participin.

– Altres espais de participació i consulta vinculats a 
polítiques que es relacionen amb la cooperació al des-
envolupament, propis del Govern, com la Comissió In-
terdepartamental d’Immigració, el grup de treball del 
Pla d’acció enfront del VIH/Sida o conjunts amb la so-
cietat civil, com el Consell de l’Associacionisme i el 
Voluntariat.

Els capítols 7.3 i 9.2 del Pla presenten propostes per 
avançar en el desplegament d’aquest principi.

5.2. La coherència de polítiques  
per al desenvolupament

La Generalitat afirma el seu compromís amb la co-
herència de polítiques per al desenvolupament, ente-
sa com la vinculació amb el desenvolupament humà 
sostenible, els drets humans i l’equitat de gènere, entre 
d’altres valors, de tota l’activitat de l’Administració de 
la Generalitat. Aquest compromís implica identificar i 
revertir els efectes negatius de les polítiques públiques 
sobre el desenvolupament.

La coherència de polítiques per al desenvolupament és 
un principi cabdal en una cooperació que vol projec-
tar-se com una política transversal al conjunt de l’acció 
del Govern. El desplegament d’aquest principi planteja 
diferents àmbits d’actuació en els quals s’ha d’avançar 
de forma gradual i establint fites que permetin avaluar.

Els àmbits d’aplicació de la coherència de polítiques 
per al desenvolupament són els següents:

1. En la política de cooperació de la Generalitat, el Pla 
director reforça el paper de la Direcció General de Co-
operació al Desenvolupament (DGCD) per coordinar 
l’acció de tots els departaments i unitats de Govern 
que hi participen així com liderar el desplegament dels 
objectius i prioritats establerts en aquest Pla director.

2. En l’acció de Govern, la DGCD assumeix la respon-
sabilitat de valorar i actuar davant dels efectes de la 
resta de polítiques de Govern amb una dimensió exte-
rior per tal que contribueixin al desenvolupament hu-
mà sostenible de les poblacions en les quals influeixen.

El capítol 7.1 d’aquest Pla presenta la proposta d’im-
plementació per avançar en el desplegament d’aquest 
principi.

5.3. La transparència i la rendició de comptes

La cooperació que s’impulsi des de la Generalitat re-
forçarà la transparència en la presa de decisions i retrà 
comptes de la gestió i dels processos que acompanyi. 
Alhora, donarà suport a les iniciatives que millorin les 
eines disponibles per a la rendició de comptes sobre 
desenvolupament, gènere i drets humans.

L’Aliança de Busan per a la cooperació eficaç al des-
envolupament estableix entre els principis compartits 
pel conjunt de parts signatàries la transparència i la 
responsabilitat mútua amb les persones destinatàries, 
la pròpia ciutadania, els socis i les parts implicades, i 
assenyala aquest principi, entre d’altres, com un requi-
sit indispensable per a l’assoliment de resultats.

Per al desplegament d’aquest principi, la comunitat in-
ternacional interpel·la al conjunt de donants a donar la 
màxima difusió a les dades sobre l’ajut al desenvolu-
pament i recomana l’ús dels sistemes nacionals de se-
guiment per garantir que la rendició de comptes que-
da vinculada a les prioritats definides localment i que 
aquests exercicis contribueixen al control democràtic 
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dins els països i no només a exercicis de fiscalització 
externa –entre el país donant i el país receptor.

A més, en el marc de la definició de l’agenda inter-
nacional del desenvolupament post-2015 s’insisteix en 
la importància de vincular l’adopció de compromisos 
de desenvolupament globals amb l’establiment de fi-
tes locals i la distribució de responsabilitats multini-
vell. Això requerirà l’adopció de diferents mecanismes 
de rendició de comptes entre socis i amb la ciutadania  
–del Nord i del Sud– necessaris per al seguiment dels 
resultats i el manteniment de la legitimitat d’aquesta 
política pública.

Per tot això, es donarà continuïtat i s’ampliaran els 
mecanismes ja existents per fer transparentar les de-
cisions en relació amb els processos d’atorgament de 
subvencions. Al mateix temps, l’impuls a l’avaluació 
d’acord amb les directrius d’avaluació de la cooperació 
catalana ha de permetre en aquest cicle que la rendició 
de comptes vagi més enllà de les dades relatives a l’as-
signació de recursos (AOD) i doni a conèixer els aven-
ços en els processos de desenvolupament.

S’innovarà en els exercicis de seguiment per adap-
tar-los a l’acompanyament a processos així com en la 
publicació i difusió de les dades i resultats de coope-
ració catalana, en aliança amb el Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament, els ens locals, els mitjans 
de comunicació i les ONGD. La innovació suposarà 
adoptar nous formats i l’ús de les xarxes socials, per 
tal de poder arribar per tots els canals possibles al con-
junt de la ciutadania.

La rendició de comptes es farà també als països socis, 
en relació amb els plans i estratègies que existeixin i 
adaptant-se a les prioritats i procediments locals. Els 
representants a terreny de la Generalitat vetllaran per 
fer efectiu aquest principi.

Els capítols 7.5 i 9.2 del Pla presenten propostes per 
avançar en el desplegament d’aquest principi.

6. Objectius del Pla director

Aquest capítol descriu els objectius estratègics i espe-
cífics del Pla director, que recullen les prioritats secto-
rials i geogràfiques de la Cooperació de la Generalitat 
per al proper cicle.

6.1. Objectius estratègics quant als drets

L’agenda de l’eficàcia del desenvolupament ha contri-
buït a generar la idea de la necessària i recomanable 
concentració sectorial, malgrat la naturalesa universal 
interdependent i indivisible dels drets humans. El Pla 
director es fa ressò d’aquesta recomanació i, d’acord 
amb la visió i missió descrites, estableix unes priori-
tats d’actuació que focalitzen l’abordatge dels drets in-
dividuals a través dels drets humans de les dones i dels 
drets col·lectius a través dels drets dels pobles. En el 

primer cas, no es prioritzen drets exclusius de les do-
nes sinó que es treballa per la consecució de drets hu-
mans universals des de la premissa que l’apoderament 
de les dones en aquests àmbits és una condició neces-
sària per a la seva consecució real.

Els criteris que s’apliquen per a aquesta focalització 
sectorial al present Pla director parteixen de l’anàlisi 
de: (a) el context internacional en relació amb el des-
envolupament sostenible, els drets humans i l’equitat 
de gènere, (b) la trajectòria de la cooperació de la Ge-
neralitat –i especialment aquells eixos que la fan més 
transformadora–, (c) les sensibilitats i capacitats que 
conformen la cooperació catalana atenent la diversitat 
dels seus actors.

El creuament d’aquests tres criteris aboca a fer espe-
cial atenció a aquells drets amb una major capacitat 
de transformació i que s’orienten a aquelles persones 
i col·lectius que pateixen una situació de desigualtat, 
d’opressió i de subordinació més marcada. En paral-
lel, s’ha tingut en compte que als plans directors ante-
riors la cooperació de la Generalitat ja havia mostrat 
sensibilitat per l’equitat de gènere, per la sostenibilitat 
ambiental i per les identitats nacionals. Aquest treball 
continuat, de forma conjunta al que han fet múltiples 
actors catalans, s’ha convertit en un valor afegit de la 
cooperació catalana, com es destaca en l’Acord Naci-
onal d’Acció Exterior. Aquest Pla director vol contri-
buir a reforçar aquest valor afegit i que esdevingui tret 
distintiu de la cooperació catalana.

Finalment, i atenent que la proposta d’objectius estra-
tègics i específics ha d’impregnar el conjunt d’actuaci-
ons que s’impulsin des de la Generalitat de Catalunya, 
s’han definit de tal forma que permetin compatibilit-
zar la consolidació d’un valor afegit i amb el suport 
i l’aprofitament de l’ampli ventall de sensibilitats, ex-
perteses i vincles de solidaritat que existeixen a Cata-
lunya.

En aquest sentit, el Govern és conscient de les capa-
citats instal·lades al país en àmbits on hi ha una ex-
pertesa acumulada, com poden ser la promoció del 
municipalisme, la governança democràtica local i mul-
tinivell; la gestió de polítiques públiques; la defensa i 
la promoció inclusiva dels drets culturals i lingüístics; 
la protecció del medi ambient; la promoció de models 
d’educació pública, educació en llengua pròpia, educa-
ció intercultural, la promoció de la cultura de la pau i 
la construcció de pau; el codesenvolupament; la salut 
global, etc. La proposta d’objectius estratègics vol ve-
hicular totes aquestes experteses, promovent que in-
corporin l’enfocament de gènere i drets humans i foca-
litzant de forma progressiva el seu aterratge al voltant 
dels dos objectius estratègics definits.
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6.1.1. Objectiu estratègic: drets humans de les dones

Objectiu estratègic: Contribuir a la defensa, garantia i 
exercici dels drets humans de les dones que permetin la 
transformació de les estructures que perpetuen les des
igualtats entre homes i dones.

Les Nacions Unides reconeixen explícitament l’any 
1993 a la Conferència Mundial sobre Drets Humans 
de Viena que els drets humans de les dones són efecti-
vament drets humans en igualtat amb els homes i que 
hi ha una invisibilització històrica de les dones, situ-
ades en una posició de subordinació i desigualtat es-
tructural. Aquest reconeixement és fruit de les lluites 
i crítiques dels moviments feministes arreu del món, 
especialment des dels anys 70, que mostren com fins 
aleshores els drets humans havien tingut un caire mar-
cadament androcèntric centrat en l’espai públic, si-
tuant els homes com a centre i paràmetre del que és 
humà i oblidant que més de la meitat de la població 
mundial són dones i nenes amb unes realitats, veus i 
necessitats diferents, específiques i diverses, sobretot 
en l’àmbit privat.

Malgrat els avenços en el reconeixement d’aquests 
drets, queda encara molt camí per recórrer en la se-
va protecció, garantia, gaudi i exercici per part de les 
dones. En aquest sentit, la cooperació catalana té ja 
una trajectòria de compromís amb l’equitat entre ho-
mes i dones que s’havia traduït en cicles anteriors en 
una doble estratègia. Així, en paral·lel a un tractament 
transversal de l’equitat de gènere s’establia l’apodera-
ment de les dones com un objectiu estratègic al qual 
es dotava d’un caràcter prioritari per la seva capacitat 
transformadora.

En aquest Pla director es vol reforçar aquest compro-
mís entenent que respon a una trajectòria, a una sensi-
bilitat i a unes capacitats institucionals que permeten 
fer una aposta pels drets de les dones com a element 
transformador del conjunt de la societat. La proposta 
de priorització sectorial dins aquest objectiu estratè-
gic no recull drets exclusius de les dones sinó que vol 
treballar pel desenvolupament de tota la comunitat en 
aquests àmbits posant l’èmfasi en l’apoderament de les 
dones, la seva participació plena i atenció a la forma 
específica com la vulneració dels drets afecta les do-
nes.

La definició de l’objectiu d’acord amb els drets humans 
de les dones respon a l’adopció d’un enfocament basat 
en drets i permet desplegar una agenda de treball àm-
plia que aglutini el conjunt d’actors de la cooperació 
catalana al voltant d’un objectiu comú. Així, es consi-
deren cinc àmbits sectorials: els drets civils i polítics; 
els drets econòmics, socials i culturals (DESC); el dret 
a la pau i a una vida lliure de violències i a la partici-
pació de les dones en la resolució de conflictes armats 
i la construcció de pau; la sostenibilitat ambiental i els 
reptes globals del desenvolupament sostenible.

L’aterratge en clau d’objectius específics d’aquests cinc 
àmbits sectorials es nodreix de dues fonts. D’una ban-
da, la CEDAW, com a instrument de dret internaci-
onal i els compromisos internacionals reafirmats a 
Beijing+20. De l’altra, els moviments pels drets de les 
dones, del Nord i del Sud, i les agendes que busquen 
transformar les estructures causants de la seva subor-
dinació.

Objectius específics en relació amb els drets civils i po-
lítics

L’acció de la Generalitat en aquest àmbit se centrarà 
en l’apoderament polític de les dones, que inclou, tal 
com indica la CEDAW, el dret a la participació políti-
ca i la promoció dels lideratges femenins transforma-
dors, amb èmfasi en aquells col·lectius de dones més 
exclosos o sense veu. La situació de discriminació en 
la vida política i pública aboca a fer un especial èmfa-
si a garantir la igualtat de condicions de partida en el 
sufragi actiu i passiu, la formulació i implantació de 
polítiques públiques i la participació en les organitza-
cions de la societat civil.

1.1. Impulsar l’apoderament polític de les dones per 
augmentar la seva capacitat per exigir els seus drets 
i per combatre la seva exclusió tant a nivell local com 
global.

1.2. Fomentar els processos de concertació política i 
social que permetin la participació de les dones, en 
l’elaboració, implementació, seguiment i avaluació de 
les polítiques públiques socialment justes i orientades 
als objectius de desenvolupament.

Objectius específics en relació amb els drets econò-
mics, socials i culturals

Es tracta d’una agenda àmplia, dins la qual es prioritza-
ran els sectors que tradicionalment han estat abordats 
pels actors de la cooperació catalana mirant d’aprofi-
tar les capacitats instal·lades i adreçar-les a l’objectiu 
estratègic establert. Així, es consideren l’apoderament 
econòmic de les dones, la salut i l’educació com a sec-
tors clau amb un abordatge concret. També s’inclouen 
en aquest àmbit els drets laborals, entenent que una 
ocupació de qualitat és clau per a un desenvolupament 
sostenible i una millora en els ingressos de les perso-
nes. Segons l’OIT, més de la meitat de les dones es 
troba en una situació laboral vulnerable, però aquesta 
xifra arriba al 70% en algunes de les zones prioritàries 
per a la cooperació catalana.

1.3. Impulsar els drets econòmics de les dones centrats 
en el seu apoderament i autonomia econòmica.

1.4. Impulsar el dret a la salut i en especial el dret al 
propi cos, els drets sexuals i els drets reproductius així 
com el dret a la cura, la sanació i l’autocura.

1.5. Impulsar el dret a l’educació pública i de qualitat 
de les dones i la infància, en totes les etapes educati-
ves des d’una perspectiva coeducativa i de prevenció.
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1.6. Defensar el dret al treball productiu en condicions 
laborals dignes d’igualtat entre dones i homes i pro-
moure el diàleg social, amb una especial atenció a la 
població jove i a les situacions laborals que necessiten 
una especial protecció (embaràs, part, postpart i ma-
ternitat).

1.7. Promoure la coresponsabilitat en el treball repro-
ductiu i comunitari entre homes i dones posant en va-
lor la seva importància per al funcionament de les so-
cietats.

Objectius específics en relació amb el dret a la pau i el 
dret a una vida lliure de violències

Catalunya ha mantingut un compromís històric amb 
la pau, que s’expressa en un entramat social, legisla-
tiu i institucional específic, el principal exponent del 
qual és la Llei 21/2003, de foment de la pau. D’acord 
amb aquest bagatge, el Pla director assumeix un con-
cepte de pau duradora i «positiva» que va més enllà 
de l’absència de violència. En paral·lel, es pren com a 
referència la Resolució 1325 del Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides i les agendes de construcció de 
pau dels moviments per la igualtat de gènere per tal de 
considerar les dones protagonistes dels processos de 
construcció de pau i atendre de forma específica les 
violacions dels drets humans que pateixen en el marc 
dels conflictes violents.

Pel que fa al dret a una vida lliure de violències, el seu 
abordatge, tal com recull la Llei 5/2008, del dret les 
dones a eradicar la violència masclista, ha de ser de 
forma integral en totes les seves formes (física, sexu-
al, psicològica, econòmica i institucional) i àmbits (la 
parella, el familiar, el laboral, el social i/o comunitari). 
Específicament el Pla director posarà especial èmfa-
si a abordar les violències masclistes en el marc dels 
conflictes armats o violents, tal com també indica l’es-
mentada Resolució 1325.

1.8. Prevenir els conflictes violents, fent especial aten-
ció en l’anàlisi i transformació de les seves causes vin-
culades a la desigualtat, als interessos econòmics i po-
lítics, a la militarització i l’armamentisme i a l’accés, 
control i ús dels recursos naturals incloent-hi els con-
flictes de llarga durada i conflictes oblidats.

1.9. Promoure els drets de les víctimes, partint de les 
seves necessitats pràctiques i interessos estratègics, 
que inclouen la rehabilitació humanitària, la recons-
trucció del teixit psicosocial i les accions relacionades 
amb la justícia transicional (veritat, justícia, reparació 
i memòria històrica).

1.10. Contribuir a la prevenció, la detecció i l’eradica-
ció de la violència masclista en totes les seves formes 
(física, sexual, psicològica, econòmica i institucional) 
i en tots els àmbits (la parella, el familiar, el laboral, el 
social i/o comunitari) fent especial èmfasi a les situa-
cions de conflictes armats o violents.

1.11. Promoure la intervenció plena de les dones en la 
transformació dels conflictes i la construcció de pau, 
tot integrant les eines de sensibilitat al conflicte en la 
cooperació al desenvolupament.

Objectius específics en relació amb la sostenibilitat 
ambiental

El desplegament d’aquest àmbit pren com a referèn-
cia, d’una banda, el dret a un medi ambient saluda-
ble i, d’altra banda, els debats ODM Post–2015 i Post-
Rio+20, que identifiquen el vincle entre sostenibilitat, 
eradicació de la pobresa i promoció de la igualtat de 
gènere com a camí cap a un desenvolupament humà 
sostenible, lliure i equitatiu. D’altra banda, es promou-
rà el dret a la ciutat, entès com un element clau per a 
la sostenibilitat i amb un evident component social. En 
aquest sentit, es treballarà per la millora de la sosteni-
bilitat ambiental de tota la comunitat acarant de forma 
específica la participació de les dones i de les seves or-
ganitzacions i la inclusió de les seves necessitats, prio-
ritats i alternatives i l’enfortiment del seu teixit social i 
acció col·lectiva en els sectors següents:

1.12. Accés, control i ús sostenible, inclusiu i equitatiu 
dels recursos naturals i els seus beneficis (en especial 
l’aigua).

1.13. Promoure el dret a la sobirania alimentària als 
països socis, entesa aquesta com el dret dels pobles a 
determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que 
els afecten, en el marc del desenvolupament sostenible 
i equitatiu.

1.14. Contribuir a incrementar la resiliència davant de-
sastres d’origen natural o socio-natural per mitjà de 
l’adopció d’estratègies de DRR (prevenció, preparació, 
mitigació).

1.15. Contribuir a la reducció dels impactes i riscos 
ambientals dels països socis, fent especial èmfasi en el 
canvi climàtic i promoure l’educació per al desenvolu-
pament sostenible.

1.16. Contribuir a la conservació i ús sostenible de la 
biodiversitat i al manteniment dels ecosistemes i els 
seus béns i serveis.

1.17. Promoure el dret a la ciutat des de les polítiques 
públiques de sostenibilitat ambiental, impulsant la pla-
nificació de recursos energètics i naturals, amb especi-
al èmfasi en l’accés als serveis i als recursos, a l’abas-
tament i sanejament d’aigua per a les comunitats i el 
tractament de residus.

1.18. Contribuir a l’assoliment del dret a la ciutat, com 
a aixopluc de les comunitats expulsades del seu entorn 
rural, promovent actuacions per contribuir a garantir 
el dret a un habitatge i a barris dignes, a una mobilitat 
accessible i sostenible, a una ciutat, en definitiva, més 
justa, equitativa i segura, que faciliti la inclusió i la 
participació social.
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Objectius específics en relació amb els reptes globals 
del desenvolupament sostenible

D’una banda, el Pla director se centrarà a contribuir a 
posar en les agendes globals de desenvolupament els 
reptes vinculats a la igualtat de gènere. De l’altra, la 
política de cooperació vetllarà per donar seguiment i 
implementar els acords internacionals per fer front als 
reptes globals de desenvolupament (salut internacio-
nal, deute, finançament per al desenvolupament, fis-
calitat internacional, migracions, canvi climàtic, bio-
diversitat...).

1.19. Promoure la participació activa de les xarxes de 
dones i moviments feministes en les agendes interna-
cionals vinculades als reptes globals de desenvolupa-
ment sostenible.

1.20. Promoure activament la construcció de partena-
riats globals per acarar els reptes globals de desenvo-
lupament sostenible.

6.1.2. Objectiu estratègic: Drets col·lectius dels pobles

Objectiu estratègic: Contribuir a la governança demo
cràtica mitjançant el respecte, protecció i exercici efec
tiu dels drets col·lectius dels pobles per decidir sobre el 
seu futur i promoure la llengua i la cultura que els són 
pròpies.

L’absència d’una definició universalment admesa del 
concepte de «poble» posa en evidència que no es trac-
ta d’un concepte estàtic sinó dinàmic. La història mos-
tra que certes comunitats humanes, reconegudes com 
a pobles, han aparegut i desaparegut, o han ressorgit 
després en l’escena internacional amb altres noms. 
No obstant això, l’acceptació, negació o limitació dels 
drets col·lectius no pot dependre de l’evolució de les 
comunitats humanes o dels pobles. Els drets dels po-
bles mantenen sempre la mateixa i pròpia identitat. 
Correspon a les comunitats humanes d’erigir-se, en el 
curs de la història, en pobles i, per tant, d’esdevenir 
subjectes dels drets col·lectius.

Els drets humans individuals no poden ser plenament 
desenvolupats si els pobles als quals cada persona per-
tany no són respectats per tothom, en especial per les 
instàncies internacionals i pels altres pobles. És per 
això que els drets col·lectius permeten passar de la 
defensa de l’ésser humà genèric o abstracte a l’ésser 
humà en l’especificitat o en la concreció de les seves 
diverses maneres d’estar en la societat. Així, els drets 
a la llengua i cultura, per més que siguin reconeguts, 
no poden acomplir-se del tot si el poble amb el qual 
s’identifiquen es troba en condicions d’inferiorització, 
minorització o de dependència.

En aquest sentit, aquest Pla director obra des del con-
venciment que el reconeixement d’una personalitat 
jurídica col·lectiva, amb els drets que li corresponen, 
contribueix a un aprofundiment democràtic que afavo-
reix el desenvolupament i la pau.

El reconeixement internacional d’aquests drets és un 
procés incomplet i controvertit en un sistema interna-
cional marcadament estatocèntric. Tot i així, hi ha ins-
truments internacionals que hi fan referència:

Els principis de la Carta de les Nacions Unides garan-
teixen la igualtat de drets i la lliure determinació dels 
pobles (article 1.2), i també, en el cas dels territoris 
que no han assolit la plena sobirania, el reconeixement 
dels interessos dels seus habitants, el respecte de la se-
va cultura i el desenvolupament progressiu del seu au-
togovern, d’acord amb les seves aspiracions polítiques 
(capítol XI).

L’article 1 dels Pactes Internacionals de Drets Civils 
i Polítics i de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(1966) estableix que tots els pobles tenen el dret d’au-
todeterminació i, en virtut d’aquest dret, poden decidir 
lliurement el seu estatus polític i aspirar lliurement al 
seu desenvolupament econòmic, social i cultural.

La Declaració sobre els drets dels pobles indígenes, 
aprovada per l’ONU el 2007; una declaració que afir-
ma clarament l’existència dels drets col·lectius dels po-
bles, començant pel dret a l’autodeterminació. Drets 
que insten els estats a reconèixer els seus subjectes –
els pobles– i a facilitar la seva realització. A més, les 
Nacions Unides van adoptar de manera unànime la 
Declaració sobre els drets de les persones que perta-
nyen a minories nacionals o ètniques, religioses o lin-
güístiques (47/135, de 18 de desembre de 1992) per ga-
rantir els drets de les minories.

Aquest marc posa en evidència les limitacions enca-
ra existents en un tractament dels drets col·lectius que 
permeti avançar en el camp normatiu o en els instru-
ments d’exigibilitat. En aquest sentit, des de la socie-
tat civil s’estan fent propostes per a un tractament que 
permeti adoptar una visió transformadora dels drets 
col·lectius per tal d’universalitzar-los. L’edició de l’any 
2009 del Fòrum Social Mundial (FSM) va significar 
la inclusió dels drets col·lectius dels pobles a l’agen-
da d’aquest Fòrum en entendre que el reconeixement 
d’aquesta dimensió de drets permet avançar en la solu-
ció d’alguns dels problemes i reptes plantejats en l’es-
cenari internacional.

Conscients d’aquest escenari, el Pla director adopta 
una perspectiva dels drets col·lectius que va més enllà 
dels pobles indígenes i posa el focus en les nacions mi-
noritzades, per contribuir a la defensa dels seus drets 
des de dos àmbits sectorials: un primer, adreçat als 
drets lingüístics i culturals, i un segon, al dret a deci-
dir democràticament el seu futur. En tots els casos, de 
forma coherent amb l’enfocament estratègic adoptat i 
tal i com indica la CEDAW, es vetllarà per tal que els 
drets culturals dels pobles no promoguin ni justifiquin 
pràctiques discriminatòries envers les dones d’aques-
tes comunitats.
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Drets lingüístics i culturals dels pobles

2.1. Contribuir a millorar les capacitats legislatives i 
executives de les autoritats responsables de garantir el 
dret a l’educació de qualitat amb pertinença cultural, 
que inclou la llengua pròpia com a element bàsic de 
transmissió cultural.

2.2. Apoderar la societat civil organitzada, amb espe-
cial atenció a la participació de les dones, per a la de-
fensa, el reconeixement, la revalorització i el desenvo-
lupament de les cultures i llengües minoritzades.

2.3. Protegir els drets de les dones en aquelles situa-
cions en què són les principals portadores de valors 
culturals i lingüístics dels pobles, per la seva menor 
assimilació a la cultura dominant.

Dret dels pobles a decidir el seu futur a través de la 
participació democràtica

2.4. Donar suport a les organitzacions i moviments so-
cials en l’exigibilitat i el gaudi efectiu dels drets col-
lectius dels pobles, pel que fa a la capacitat de decidir 
el seu futur i gestionar els seus recursos, garantint la 
plena participació de les dones.

2.5. Promoure polítiques públiques orientades a l’apro-
fundiment democràtic a partir del reconeixement dels 
drets col·lectius dels pobles i l’obertura d’espais de par-
ticipació i la incorporació de models de desenvolupa-
ment coherents amb els seus valors i propostes.

2.6. Enfortir les organitzacions, els moviments i les 
autoritats indígenes per garantir llur participació plena 
en els processos i instàncies de presa de decisions i en 
la defensa del seu propi model de desenvolupament.

6.2. Objectius estratègics quant a territoris

Aquest apartat detalla les prioritats geogràfiques de la 
política de cooperació de la Generalitat de Catalunya 
per al proper cicle, estructurades en la focalització ge-
ogràfica i la localització de les actuacions.

6.2.1. Avançar en la focalització geogràfica de la coo-
peració catalana

Objectiu estratègic: Avançar en la concentració geo
gràfica per a un acompanyament eficaç dels processos 
de desenvolupament mitjançant la construcció d’alian
ces i la posada en marxa de nous instruments i mo
dalitats en aquells països amb presència permanent de 
l’ACCD.

La focalització geogràfica evita la dispersió de recur-
sos i permet relacions d’associació en el mitjà i llarg 
termini, en la línia del model de cooperació que el pre-
sent Pla director impulsa. Tanmateix, aquesta priorit-
zació es farà compatible amb la voluntat de treballar 
el vincle local-global dels drets i d’adoptar una visió 
transfronterera quan s’escaigui per poder treballar 

amb col·lectius la identitat dels quals no sempre es cor-
respon amb les fronteres dels estats.

D’acord amb aquests elements, es fa una aposta per 
avançar en la concentració geogràfica dels cicles ante-
riors que vol ser realista i conseqüent amb el model de 
cooperació que es proposa. Per fer-ho, es consideraran 
els criteris següents:

– La trajectòria i experiència de la cooperació catalana. 
Es parteix de la priorització geogràfica establerta en 
els plans directors predecessors, que reflecteix el mapa 
d’aliances estratègiques, capacitats instal·lades i conei-
xement acumulat de la cooperació catalana.

– La vulneració sistemàtica dels drets de les dones, els 
pobles i els col·lectius més desfavorits en determinats 
països o territoris, segons els diferents informes exis-
tents realitzats per organismes independents i especia-
litzats.

– La presència permanent en el terreny. Una coopera-
ció que vol acompanyar processos i reforçar capacitats 
implica coneixement i permanència per garantir ren-
dició de comptes, interlocució i identificació d’opor-
tunitats.

En aquest sentit, aquest Pla director pren com a refe-
rència la proposta de concentració geogràfica dels ci-
cles anteriors, que establia 11 països i pobles priori-
taris: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolívia, 
Colòmbia, l’Equador, el Marroc, el Sàhara Occidental, 
el Senegal, Moçambic i Palestina.

Aquest punt de partida geogràfic no pretén ser exclu-
siu ni excloent. Amb la voluntat d’avançar en els ob-
jectius estratègics del Pla director, la cooperació cata-
lana inclourà dos països més com a prioritaris:

En primer lloc, Gàmbia, atenent a la idea que es cerca 
un acompanyament de processos i considerant que, en 
molts casos, aquests transcendeixen les fronteres políti-
ques d’un estat i tenen una dimensió regional rellevant.

En segon lloc, Tunísia, per la seva importància en el 
procés de democratització de la regió mediterrània i 
per la importància dels moviments civils existents.

La voluntat d’aquest Pla és avançar cap a una major 
concentració coherent amb l’enfocament estratègic, on 
la dimensió global-local i els objectius estratègics pre-
vistos esdevinguin els eixos que guiïn aquesta transició 
al final del cicle de planificació. Aquest procés es pre-
veu gradual, més intens des d’un inici en alguns ins-
truments o modalitats i ampliant-se progressivament a 
la resta d’actuacions de cooperació. Així, la posada en 
marxa dels clústers de cooperació (vegeu apartat 7.3) es 
concentrarà en aquests països mentre que altres instru-
ments, com les convocatòries de subven cions, assumi-
ran de forma progressiva i d’acord amb les agendes de 
les entitats catalanes aquesta concentració.

La transició cap a una major focalització geogràfica es 
farà sempre amb la participació i el màxim consens 
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possible del actors de la cooperació. Així, es vetlla-
rà perquè els òrgans de participació, consulta i infor-
mació establerts per la Llei de cooperació participin a 
l’hora de fer canvis en la proposta de concentració ge-
ogràfica de la qual es parteix.

Pel que fa a l’acció humanitària, les especificitats tèc-
niques i operatives que la caracteritzen fan que els cri-
teris d’actuació siguin diferents dels de la cooperació 
al desenvolupament i no estiguin vinculats a països 
prioritaris. Així, es prioritzarà l’acció humanitària en 
aquelles situacions de més vulnerabilitat de les perso-
nes i en contextos de crisis de llarga durada. En el cas 
de les emergències d’origen natural, socionatural o hu-
mà, es farà una avaluació de les necessitats i de les 
capacitats de la cooperació catalana abans de decidir 
una intervenció.

6.2.2. La localització de la cooperació al desenvolu-
pament

Objectiu estratègic: Acompanyar processos vinculats a 
estratègies de desenvolupament locals i regionals, par
ticipades pels agents del territori en el marc de la go
vernança democràtica multinivell.

S’adoptarà la recomanació dels objectius de desenvo-
lupament sostenibles pel que fa al desenvolupament 
local com una estratègia viable i vàlida per superar els 
problemes globals de desenvolupament, tal i com es 
reconeix en el debat sobre l’Agenda Post-2015.

La cooperació del Govern assumeix aquests postulats 
com a propis i vol consolidar un model basat en la lo-
calització de la seva acció. Des de la lògica local-glo-
bal que ha caracteritzat la cooperació catalana, es re-
coneix que per poder assolir els objectius d’aquest Pla 
director caldrà partir sempre d’una actuació accepta-
da i liderada des del territori, que ocupi el seu lloc en 
la governança global de la cooperació al desenvolupa-
ment.

Aquestes constatacions es concreten en el fet que, dins 
els països socis, les propostes tindran sempre una forta 
articulació territorial i un clar encaix en l’àmbit local i 
regional. S’accepta la idea que el desenvolupament cal 
que es defineixi a partir de la identificació d’estratègi-
es en el territori i que l’àmbit local és el més proper a 
la realitat de la població, i a partir del qual l’exigibili-
tat de drets es torna més viable. L’acompanyament a 
processos a països socis es traduirà en molts casos en 
una àrea geogràfica limitada per assegurar que es con-
tribueix a l’articulació territorial del desenvolupament. 
Així, es dóna continuïtat i es reforça una forma de tre-
ballar pròpia de la cooperació catalana i que ha per-
mès establir vincles de solidaritat amb la regió de Kol-
da a Senegal o Inhambane al Moçambic, entre d’altres.

La cooperació al desenvolupament de la Generalitat 
de Catalunya promourà també la creació dels espais i 
els mitjans d’implementació de les estratègies de des-

envolupament en el territori. En aquestes condicions, 
s’acompanyaran iniciatives dels governs locals, regio-
nals i nacionals, juntament amb altres actors de la go-
vernança local, per construir i mantenir partenariats 
transformadors que fomentin i exigeixin la garantia 
dels drets humans individuals i col·lectius.

7. Proposta per a la implementació

En aquest capítol es detallen els elements que han de 
caracteritzar l’acció de la Generalitat en el proper cicle 
per tal d’avançar en la consecució dels objectius estra-
tègics establerts.

7.1. Impulsar una acció coordinada i coherent 
de Govern

Teixir aliances, crear capacitats, desenvolupar incen
tius i eines de control per avançar en les diferents di
mensions de la coherència de polítiques per al desen
volupament.

La coherència de polítiques per al desenvolupament és 
un procés gradual que ha de tenir molt en compte el 
punt de partida i les especificitats de la Generalitat de 
Catalunya com a actor internacional. En el proper ci-
cle es treballarà en els dos àmbits de la coherència de 
polítiques per al desenvolupament:

En el si de la política de cooperació, es vetllarà per 
la cohesió al voltant de l’enfocament estratègic i dels 
objectius del Pla director. Es preveu desplegar els se-
güents eixos de treball a través de relacions bilaterals i 
mitjançant la comissió interdepartamental:

– Facilitar, des de la DGCD, el coneixement i l’apro-
piació del Pla director per part del conjunt de depar-
taments i organismes de la Generalitat i desenvolupar 
eines de formació i acompanyament adaptades per mi-
llorar les capacitats instal·lades.

– Exercir, des de la DGCD, el lideratge en els exerci-
cis de planificació i memòria anuals per tal que siguin 
un procés continu de desplegament conjunt del Pla 
director per part dels departaments i organismes que 
participen de la política. En paral·lel, posar en comú 
els exercicis de planificació operativa i elaboració de 
pressupostos en matèria de cooperació al desenvolu-
pament, per identificar sinergies i oportunitats de tre-
ball conjunt.

– Donar suport, des de la DGCD i l’ACCD, a les actu-
acions dels departaments i organismes de Govern que 
responguin a l’enfocament i objectius del Pla director, 
identificar actuacions conjuntes, incloure aquests de-
partaments i organismes en els clústers de cooperació 
que es promoguin i visibilitzar les bones pràctiques i 
lliçons que es derivin de les seves actuacions.

En el si de l’acció de Govern es preveu desplegar els 
eixos de treball següents:
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– Promoure la recerca i l’anàlisi sobre l’impacte de 
les polítiques i accions del Govern a l’exterior per dis-
posar d’un marc de referència sòlid en relació amb la 
«petjada» de la Generalitat a l’exterior.

– Posar en marxa marcs d’incentius i impulsar acci-
ons coordinades entre DGCD i departaments o or-
ganismes de la Generalitat, en àmbits rellevants de 
la coherència de polítiques per al desenvolupament, i 
continuar amb una atenció especial a la política d’in-
ternacionalització responsable de l’empresa catalana, 
seguint els marcs internacionals reconeguts com els 
Principis Rectors sobre les Empreses i els Drets Hu-
mans de les Nacions Unides

– Finalment, en el conjunt de l’acció de Govern, es 
promouran aliances entre la DGCD i les unitats de 
Govern amb agendes compartides en matèria de drets 
humans i drets de les dones per impulsar un tracta-
ment integral i coherent de l’EpD, especialment pel 
que fa als criteris que orienten la contractació de béns 
i serveis i pel que fa als principis i valors en la comu-
nicació.

7.2. Treballar de forma més integrada  
el desenvolupament, l’acció humanitària  
i l’educació per al desenvolupament

Fer un tractament del desenvolupament, acció huma
nitària i educació per al desenvolupament que posi en 
relació les tres línies i permeti avançar en un tracta
ment integral dels objectius estratègics previstos des 
d’enfocament de gènere i drets humans.

Les interdependències, una nova ciutadania global, la 
vinculació entre problemàtiques locals i globals i la 
universalitat dels drets, entre d’altres, són dinàmiques 
que animen a superar un tractament estanc de les tres 
línies estratègiques establertes en els plans directors 
anteriors: el desenvolupament, l’educació per al desen-
volupament i l’acció humanitària.

La forma com es tractaven aquestes línies responia a 
una lògica de diferenciació Nord/Sud que impregna-
va els objectius i les metodologies de treball. Els rep-
tes globals actuals transcendeixen aquesta frontera i fan 
convenient establir objectius comuns i treballar-los des 
de les diferents línies mitjançant iniciatives que es com-
plementin entre si. Alhora, en aquest tractament més in-
tegral, es tindrà en compte la identificació de necessi-
tats, interessos i impactes de gènere de les actuacions.

Serà un procés gradual a implementar al llarg del ci-
cle que no pretén minvar les especificats que aporten 
qualitat al treball en desenvolupament, acció humani-
tària i educació per al desenvolupament sinó fomen-
tar, a partir d’actuacions concretes, la comunicació, la 
retroalimentació i la coordinació entre les iniciatives 
que es promoguin en cada línia.

Aquesta aposta té implicacions en la forma com es tre-
ballaran les diferents actuacions i haurà d’impregnar 

tant les convocatòries per donar suport a iniciatives 
d’altres actors com en els processos de concertació que 
s’impulsin. A continuació s’exposen les estratègies a 
seguir en el tractament de cada línia.

En acció humanitària, alhora que es manté l’assistèn-
cia en emergències, es donarà suport a les actuacions 
en conflictes de llarga durada a l’Africa subsahariana 
i a estratègies de reducció de risc de desastres. En 
aquests àmbits, es prioritzarà la protecció de les perso-
nes i l’apoderament d’actors, amb una atenció especial 
a les dones i es tendiran ponts amb actuacions de re-
construcció de l’entorn físic i psicosocial. En paral·lel, 
es donarà suport a actuacions d’educació i sensibilit-
zació adreçades a la ciutadania per donar a conèixer 
les causes de les crisis i els seus impactes, tan aquelles 
provocades per conflictes armats com per desastres 
d’origen natural, socionatural o humà i enfortir la seva 
implicació en la prevenció i resolució.

Les actuacions de desenvolupament no s’abordaran de 
forma aïllada. En alguns casos donaran continuïtat a 
actuacions d’emergència i en tots els casos assumiran 
la mirada estratègica de les desigualtats globals. En 
aquest sentit, es vetllarà per incorporar actuacions ori-
entades a fomentar el coneixement i la comprensió de 
les desigualtats (recerca transnacional) i l’exigibilitat 
de drets tant en l’àmbit nacional com en les estructu-
res supranacionals (incidència política). Tanmateix, es 
desenvoluparan estratègies de difusió i sensibilització 
sobre la realitat dels països on es treballa per enfortir 
la comprensió global del món, estrènyer vincles i pro-
moure la construcció d’una ciutadania global des de 
l’arrelament nacional.

Les actuacions d’educació per al desenvolupament a 
Catalunya reforçaran el seu caràcter transformador 
per acarar el repte de construir una ciutadania global 
i compromesa des de l’arrelament nacional. L’EpD és 
un procés de coneixement i foment de l’anàlisi crítica 
de la realitat local i global per generar persones més 
actives i compromeses en la transformació del món 
cap a un sistema més just, equitatiu, solidari i soste-
nible, basat en el respecte dels drets humans i l’asso-
liment d’una vida digna per a tots els pobles i perso-
nes. Es fomentarà el coneixement, la comprensió i la 
denúncia de les situacions que generen vulneració de 
drets fonamentals i desigualtats de gènere. Es treballa-
rà en aquesta direcció des de tots els àmbits de l’EpD: 
la sensibilització, l’educació, la recerca i la incidència.

En aquest sentit, es reforçarà, impulsarà i millorarà la 
qualitat de l’EpD en cadascun dels àmbits estratègics 
d’intervenció i es promouran les sinergies que existei-
xen entre ells. Aquests àmbits d’intervenció estratègi-
ca es reforcen mútuament i comparteixen actuacions 
que els aborden de forma integral. Això no obsta que 
es faci necessari millorar l’impacte de les actuacions 
en cadascun d’aquests àmbits i que calgui treballar-los, 
també, de forma específica. És des d’aquesta premis-
sa que es considera necessari que el proper cicle aca-
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ri el desplegament de la recerca i la incidència, que 
han ocupat fins al moment un lloc secundari en l’acció 
de la Generalitat. Per aquest motiu, i perquè l’impuls 
d’aquests dos àmbits no vagi en detriment de l’educa-
ció i la sensibilització, aquesta línia estratègica haurà 
de concentrar un mínim del 15% del total de recursos.

L’impuls a la recerca i a la incidència per enfortir 
l’EpD

La recerca es considera un àmbit clau per generar co-
neixement i promoure la innovació. Aquest Pla direc-
tor vol capitalitzar el potencial existent a les univer-
sitats i centres de recerca de Catalunya al servei dels 
objectius de la política de cooperació, actuant en els 
eixos següents:

– Identificar i posar en valor les iniciatives promogu-
des per les universitats.

– Fomentar, incorporant els objectius del Pla director, 
la recerca en pau, drets humans, desenvolupament, co-
operació i educació transformadora que aprofiti les ex-
periències i capacitats dels diferents actors de la coo-
peració catalana.

– Promoure la presència i la participació en les insti-
tucions internacionals que tenen per objectiu l’estudi i 
amb actuacions en els àmbits relacionats amb la coo-
peració i el desenvolupament (United Nations Univer-
sity (UNU), The Global University Network for Inno-
vation (GUNi), etc.)

– Incentivar i facilitar la participació d’universitats i 
centres de recerca en programes transnacionals que 
connectin teoria i praxi, en col·laboració amb la soci-
etat civil. I fent èmfasi en l’anàlisi de les causes i els 
processos de vulneració de drets humans per raó de 
gènere.

– Fomentar i complementar mitjançant les diferents 
modalitats i instruments de la cooperació, els parte-
nariats entre universitats i altres actors de cooperació i 
desenvolupament a Catalunya i dels països socis.

– Difondre i fer ús dels resultats de la recerca per en-
fortir actuacions d’educació, incidència o per posar en 
marxa actuacions innovadores.

La incidència és el punt de trobada per a l’exigibilitat 
dels drets per part d’una ciutadania informada, com-
promesa i responsable. Els plans anuals successius 
concretaran les actuacions en els eixos següents:

– Considerar, d’acord amb l’EBDH, tant accions d’in-
cidència dirigides als titulars de drets (ciutadania), i 
d’obligacions (poders públics) com als titulars de res-
ponsabilitats (empreses, mitjans de comunicació).

– Fomentar i facilitar la participació de la societat civil 
catalana en xarxes locals i internacionals d’incidència 
política així com donar suport a actuacions d’incidèn-
cia a Catalunya de la societat civil catalana.

– Donar suport a actuacions d’incidència de la societat 
civil del sud, de forma directa o a través de la socie - 
tat civil catalana.

– Promoure la utilització dels instruments del sistema 
internacional de drets humans per a la incidència.

– Fer seguiment de l’evolució del marc legal internacio-
nal relatiu als drets humans per tal de col·laborar en el 
seu acompliment, així com de l’agenda internacional 
de desenvolupament sostenible, assumint que Catalu-
nya és portadora d’una agenda pròpia.

– Es farà un especial seguiment a l’avaluació, revisió 
o implementació de la Plataforma d’Acció 2015 (Bei-
jing+20).

7.3. Impulsar noves aliances  
per al desenvolupament.  
Clústers de cooperació

Establir i promoure marcs de col·laboració estables 
amb els actors i socis de la cooperació catalana adre
çats als objectius estratègics i d’acord amb el valor afe
git de cada actor, on la Generalitat assumeixi nous rols 
i responsabilitats.

Tal com s’ha avançat en parlar del principi de partici-
pació, la cooperació catalana es caracteritza per una 
riquesa i pluralitat d’actors que s’ha de capitalitzar i 
posar al servei dels reptes actuals. Aquesta pluralitat 
ha de contribuir a treballar d’acord amb una visió mul-
tidisciplinar dels drets de forma que entre els diferents 
actors que hi participin es puguin abordar totes les dis-
ciplines d’un dret o de diversos drets.

Per fer-ho possible, de forma complementària i no ex-
cloent amb els altres mecanismes de col·laboració que 
es mantindran, la Generalitat vol incentivar el treball 
a través de clústers de cooperació. El format clúster ha 
de contribuir a un ús més eficient i eficaç dels recursos 
disponibles; evitar dispersió i encavalcaments; superar 
la lògica de projecte i de curt termini; millorar la pre-
visió; avançar cap a un cert grau d’especialització de la 
cooperació catalana que serveixi de carta de presenta-
ció al món i com un mecanisme per la suma d’esfor-
ços internacionals (aliances amb altres agències) i la 
mobilització de fonts de finançament per als objectius 
establerts.

La Generalitat impulsarà els clústers com una forma 
de treballar col·laborativa entre actors que incrementa 
l’eficàcia de la seva acció en termes de desenvolupa-
ment. L’impuls a aquesta forma de treball serà gradual 
i tindrà en compte experiències que ja existeixen per 
reforçar-les o complementar-les, al mateix temps que 
en promourà de noves al voltant de les prioritats esta-
blertes al Pla director.

Els clústers aglutinaran actors de diferent tipologia que 
comparteixen una sensibilitat, interès o experiència en 
els sectors prioritzats. Hi podran participar, per tant, 
els departaments i organismes del Govern, diputacions, 
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ajuntaments, Fons Català de Cooperació al Desenvolu-
pament, xarxes de municipis, ONG i/o xarxes, organit-
zacions empresarials i sindicals, cambres de comerç, 
moviments pels drets humans, i la igualtat de gènere, 
col·lectius de persones migrades, organitzacions juve-
nils, universitats i centres de recerca, institucions edu-
catives, etc. La participació s’articularà d’acord amb el 
valor afegit que pot aportar cada actor per la seva ex-
pertesa, per les aliances que pugui tenir, per la seva im-
plantació social i per la seva capacitat transformadora, 
entre d’altres.

Les funcions que poden desenvolupar aquests clústers 
són múltiples i hauran d’adaptar-se en cada cas a la di-
agnosi dels actors participants, de les seves agendes, 
interessos i necessitats i a les especificats dels sectors 
o àmbits que es treballin. Es tractarà, per tant, de cons-
truir una agenda compartida amb objectius comuns i 
apostes estratègiques que poden anar de la generació 
de coneixement col·lectiu a l’aliança per promoure ac-
tuacions conjuntes.

En qualsevol cas, des de la Generalitat es fomentarà 
aquesta forma de treball en els sectors que tenen una 
trajectòria en alguns dels països prioritzats en aquest 
Pla director d’acord amb el coneixement i l’experièn-
cia previs. D’aquesta forma, el clúster a Catalunya tin-
drà un correlat en el terreny per garantir l’apropiació, 
horitzontalitat i promoure aliances amb entitats homò-
logues en aquests països. La identificació de les neces-
sitats i prioritats en l’abordatge d’un dret en un país 
soci correspondrà, en tots els casos, als actors locals 
d’aquell país i haurà de tenir en compte la resta d’actu-
acions que hi conflueixin.

Els clústers disposaran dels seus propis òrgans de go-
vern i la seva continuïtat econòmica dependrà del con-
junt dels actors o participants. La promoció d’un li-
deratge compartit implica que l’ACCD pugui assumir 
diferents rols, depenent de les necessitats i no exclo-
ents entre si: dinamitzador d’un clúster, aliança amb 
altres actors per liderar-lo, finançador, participant 
aportant expertesa tècnica etc. De forma coherent, els 
clústers jugaran un paper clau a l’hora de materialitzar 
l’aposta per la concertació i el suport a processos, ja 
que es consideren un espai adient per a la innovació en 
relació amb les modalitats i els instruments de gestió i 
finançament de la cooperació.

L’orientació d’aquests clústers es tindrà en compte que 
respongui a les experteses acumulades i a les poten-
cialitats de futur expressades des de l’àmbit públic i 
privat.

7.4. Adaptar les modalitats i els instruments 
a l’enfocament estratègic de gènere i drets 
humans

Posar en marxa mecanismes de concertació en la co
operació bilateral i fer un ús selectiu i estratègic de la 
cooperació multilateral.

Aquest Pla director recull les aportacions dels cicles 
de planificació precedents, que distingeixen entre tres 
modalitats de cooperació bilateral:

a) La cooperació al desenvolupament bilateral concer-
tada, quan la Generalitat concerta l’actuació amb al-
tres agents de la cooperació al desenvolupament.

b) La cooperació al desenvolupament bilateral a inicia -
tiva d’altres agents de la cooperació al desenvolupa-
ment, quan la Generalitat finança les iniciatives d’altres.

c) La cooperació al desenvolupament bilateral directa, 
quan la Generalitat impulsa i executa directament una 
actuació.

La cooperació bilateral concertada presenta unes po-
tencialitats que no han estat desenvolupades en els ci-
cles de planificació anteriors: entronca amb un model 
de cooperació més participatiu; esdevé una manera 
òptima de canalitzar la tasca dels clústers de coope-
ració i les iniciatives multiactor; i és la que millor pot 
encaixar amb un tipus de cooperació més horitzontal 
d’acompanyament de processos en els quals diferents 
agents aporten des de les seves especificitats. A més, 
la cooperació concertada estableix un pont entre la ini-
ciativa pública de la Generalitat i les experteses i in-
novacions procedents de la societat civil que fa el seu 
desplegament adient per consolidar una cooperació 
amb valor afegit i elements distintius.

En aquest cicle s’impulsarà la modalitat de cooperació 
bilateral concertada de forma gradual i aplicant, com 
a principi bàsic, la transparència i concurrència en el 
procés. En posar en marxa aquesta modalitat el Go-
vern afegeix al de donant altres rols i responsabilitats 
i canalitzarà d’aquesta forma tant iniciatives a Catalu-
nya com a països socis o d’abast internacional. Als pa-
ïsos socis, aquesta modalitat pot aplicar-se per recol-
zar processos de desenvolupament en clau territorial 
que permetin aglutinar diferents actors al voltant d’un 
mateix pla de desenvolupament. En cap cas aquest ele-
ment de concertació entre la Generalitat i altres actors 
de la cooperació catalana pot anar en detriment del 
protagonisme dels actors locals als països socis.

En paral·lel, i per superar les dificultats que s’han tro-
bat en cicles anteriors per al desplegament de la moda-
litat concertada, es planteja introduir elements de con-
certació en el conjunt de l’acció bilateral.

Per la seva banda, la cooperació bilateral a iniciativa 
d’altres actors es planificarà de forma que no provoqui 
una dispersió dels recursos i s’orienti als objectius es-
tablerts al Pla director. Això facilitarà la identificació 
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d’elements de complementarietat en les agendes dels 
actors i els aproparà als espais de concertació que es 
vagin creant. Aquesta modalitat s’impulsarà mitjan-
çant mecanismes de concurrència que siguin sensibles 
a la diversitat d’actors i contribueixin al seu arrela-
ment en tot el territori català.

La cooperació bilateral directa es concentrarà en 
aquelles actuacions a sectors i països amb més poten-
cial per involucrar de forma gradual, acompanyar o 
complementar altres actors. En aquest sentit, caldrà, 
en primer lloc, analitzar l’estat en què es troben les ali-
ances del Govern amb administracions i societat civil 
a països socis i definir prioritats d’acord amb els re-
cursos disponibles. Aquesta anàlisi considerarà com a 
elements clau per determinar el suport bilateral directe 
el valor afegit que pugui aportar la Generalitat a partir 
de les experteses i experiències, el potencial per apro-
par altres actors catalans o internacionals al procés i la 
contribució que es faci als objectius estratègics.

En tot cas, i donant continuïtat al caràcter participat de 
la cooperació de la Generalitat, la modalitat bilateral a 
iniciativa d’altres actors concentrarà com a mínim un 
50% dels recursos que la Generalitat destini a coope-
ració al desenvolupament, i la modalitat bilateral con-
certada, un mínim d’un 10%, al ser les que expressen 
més directament les iniciatives de la societat civil.

Finalment, la modalitat de cooperació multilateral 
s’utilitzarà de forma més estratègica que en cicles 
anteriors. Es concentrarà en iniciatives d’articulació 
d’actors directament adreçades als objectius específics 
del Pla i en la participació en espais multilaterals de 
definició d’agendes de desenvolupament i cooperació 
o per promoure un nou multilateralisme.

Impulsar una cooperació tècnica orientada a la mobi
lització del coneixement i innovar en instruments de fi
nançament per adaptarlos a l’acompanyament de pro
cessos. 

En posar els instruments de què disposa la cooperació 
catalana al servei dels objectius i prioritats establerts 
en el Pla, la cooperació tècnica esdevé d’especial relle-
vància per avançar cap a un model intensiu en mobilit-
zació de coneixement, que té la voluntat d’acompanyar 
i recolzar processos més que finançar la provisió de 
serveis. En tot cas, la cooperació tècnica del Govern 
haurà de respondre sempre a les necessitats i prioritats 
de desenvolupament identificades pels socis locals i a 
una demanda d’aquests per col·laborar.

Aquesta premissa és compatible amb una cooperació 
tècnica més horitzontal, que respongui a una relació 
entre socis. Ha de permetre posar en contacte exper-
teses i experiències catalanes amb les de països socis 
per enriquir-se mútuament. En aquest sentit, es dona-
rà suport a les assistències tècniques i es buscarà que 
s’ubiquin en el marc de l’acompanyament a proces-
sos de canvi i no siguin actuacions aïllades. Serà un 
dels elements a incloure en l’articulació d’actors que 

es promogui des de la Generalitat a través dels clústers 
de cooperació i s’incorporarà en tots els marcs de col-
laboració multiactor.

Les experteses i experiències que vehicularà la coo-
peració tècnica de la Generalitat poden provenir dels 
departaments i organismes de Govern, dels ens locals 
(Fons Català de Cooperació al Desenvolupament), de 
les universitats o de les organitzacions de la societat 
civil. Es potencia l’intercanvi entre homòlegs i, en el 
cas dels departaments i organismes de la Generalitat 
es reforçarà en treball conjunt entre l’ACCD i la res-
ta de departaments i organismes de la Generalitat i es 
desenvoluparan eines específiques que facilitin la par-
ticipació de treballadors públics en les assistències tèc-
niques.

D’altra banda, s’impulsarà l’adopció de nous ins-
truments capaços de recolzar processos liderats per 
agents locals a països prioritaris de forma sostinguda i 
flexible. Cal que siguin instruments que permetin cer-
ta agilitat per identificar les oportunitats en temps real, 
sense que això impliqui renúncies quant a rendició de 
comptes i transparència. En aquest sentit, es farà una 
aposta per impulsar els fons de dones als països socis 
com a mecanismes per impulsar i apoderar els movi-
ments i organitzacions locals i de base per la igualtat 
de gènere.

També la modalitat d’iniciativa d’altres actors ha de 
dotar-se progressivament d’instruments que permetin 
recolzar estratègies d’actuació en el llarg termini de 
les entitats, i vincular, de forma gradual, les agendes 
de recerca-incidència-acció definides en el marc dels 
clústers de cooperació.

Finalment, destacar el compromís que el Govern man-
té amb el codesenvolupament per al proper cicle. Tot i 
que la Llei de cooperació el considera un instrument, 
el desplegament posterior en el Llibre Verd i l’Estratè-
gia de Codesenvolupament, han ampliat aquesta visió. 
A través del codesenvolupament, la Generalitat incor-
porarà el fet migratori als processos de desenvolupa-
ment, educació o incidència que acompanyi i als quals 
doni suport i assegurarà un paper actiu de les perso-
nes migrades, organitzades en col·lectius de nova ciu-
tadania o en entitats mixtes. Aquesta dimensió estarà 
present, tal i com preveu l’Estratègia de Codesenvolu-
pament, tant en la concreció de les prioritats geogrà-
fiques i sectorials com en l’enfortiment de capacitats 
dels actors i també en aplicació del principi de cohe-
rència de polítiques.
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7.5. Impulsar la comunicació  
per al desenvolupament

Incorporar la comunicació com una eina estratègica 
al servei dels objectius del Pla director i, especialment, 
per millorar la rendició de comptes i l’educació per al 
desenvolupament. 

Des d’una perspectiva de comunicació per al desenvo-
lupament la dimensió comunicativa ha d’estar present 
en totes les actuacions per donar suport, de forma con-
tinuada, als objectius del Pla director i ha de tenir en 
compte, per tant, totes les audiències, tant les internes 
i les vinculades, com les externes.

S’impulsarà, d’una banda, la transparència i la rendi-
ció de comptes informant del que es fa, del per què i 
del com, per tal d’incrementar el grau de coneixement 
i comprensió de la cooperació que s’impulsa des de la 
Generalitat: els enfocaments, els objectius, els meca-
nismes, els resultats que es contribueix a assolir així 
com la gestió de recursos.

De l’altra, en l’àmbit de l’EpD, especialment en l’àmbit 
de la sensibilització social i de la incidència política, la 
comunicació és una aliada fonamental a l’hora de tre-
ballar els continguts, les dades i els arguments en gene-
ral, i avaluar l’eficàcia dels missatges i la seva adaptació 
a les diferents audiències, així com als canals de co-
municació. Des d’aquesta perspectiva, la comunicació 
s’orienta a transformar actituds des de la comprensió de 
les causes estructurals que originen les desigualtats en 
el gaudiment dels drets humans.

Per avançar en aquesta direcció serà clau l’establiment 
d’aliances a l’interior de la Generalitat i amb altres ac-
tors que aportin a la construcció i difusió de contin-
guts. La DGCD facilitarà als departaments i organis-
mes de la Generalitat eines i espais alhora que reforça 
el paper de coordinació, vetllant també per la dimen-
sió comunicativa de la coherència de polítiques per al 
desenvolupament.

Es treballarà conjuntament amb ONGD, universitats, 
sindicats i altres agents, catalans i dels països socis; per 
a la construcció conjunta de continguts es posarà en 
contacte a aquests actors amb els mitjans de comuni-
cació, convencionals i no convencionals, amb els quals 
la Generalitat establirà marcs de col·laboració estables. 
En aquest sentit, la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals esdevé òrgan de referència per promou-
re la presència dels valors, objectius i actuacions de la 
cooperació al desenvolupament als mitjans. No obstant 
això, i per tal d’apropar els missatges a la ciutadania, 
es treballarà també amb mitjans locals de forma coor-
dinada amb els municipis, agrupacions de municipis i 
molt especialment amb el Fons Català de Cooperació 
com a referent de la cooperació del món local.

Finalment, al llarg del cicle s’impulsarà la innovació 
en la comunicació, participant d’iniciatives comunica-
tives d’abast europeu o internacional en relació amb 

els objectius i fent un ús més eficient de les noves tec-
nologies. En aquest sentit, es promourà la presència a 
les xarxes socials i la consolidació de pàgines web de 
referència i recursos en línia.

7.6. Promoure la incidència global

Fer incidència en l’agenda internacional del desenvo
lupament amb la voluntat de democratitzar els espais 
i els debats. Incorporar el discurs propi de la coopera
ció catalana en defensa dels drets humans i l’equitat 
de gènere.

L’aplicació de l’enfocament de gènere i drets humans 
advoca per posar al centre les desigualtats, tant entre 
països com a dins d’aquests i d’acord amb totes les se-
ves dimensions i interdependències, així com emplaça 
a una cooperació que contribueixi a corregir les pràc-
tiques desiguals en el repartiment del poder que impe-
deixen el gaudi efectiu dels drets.

Fruit d’aquesta reflexió, es considera que la cooperació 
catalana no pot deixar de participar i fer incidència en 
els debats globals sobre el gaudi efectiu del dret al des-
envolupament, molt especialment en els espais articu-
lats per organismes de les Nacions Unides.

En aquesta mateixa direcció, en un món policèntric i 
multipolar com l’actual, sorgeix la necessitat d’apostar 
per una governança democràtica de la globalització, 
especialment pel que fa als béns públics globals. Per la 
pròpia naturalesa global d’aquests béns (drets humans, 
salut internacional, pau, seguretat, medi ambient salu-
dable, biodiversitat i patrimoni natural, treball digne, 
migracions...), la incidència directa de la Generalitat 
en els espais internacionals ha d’esdevenir un objec-
tiu operatiu d’aquest Pla, com ho ha estat en els plans 
predecessors.

Així, la política de cooperació vetllarà per donar se-
guiment a tots aquests debats oberts i anirà definint ei-
xos per a una alineació crítica, a partir de l’agenda que 
es desprèn d’aquest Pla director i que aposta per situar 
el gènere i els drets humans al centre dels processos de 
desenvolupament.

Pel que fa a l’agenda d’eficàcia de la cooperació al des-
envolupament, impulsada des del CAD de l’OCDE, 
després d’anys de reclamar la presència dels governs 
descentralitzats en la seva construcció, el 2014 s’ha 
reconegut la seva importància i transcendència, amb 
l’acceptació com a membres de ple dret en el Comi-
tè Directiu de l’Aliança Global per a la Cooperació al 
Desenvolupament Eficaç. Aquest fet obre la porta a 
una major incidència en el debat global per incloure 
aquells trets definitoris de la cooperació catalana.

En l’àmbit de l’Agenda Global del Desenvolupament 
impulsada per les Nacions Unides, que incorpora el 
debat sobre els ODS i el Post-2015, Catalunya par-
ticipa en la Global Task Force of Local & Regional 
Governments per a l’Agenda post 2015 i Habitat III 
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impulsada per CGLU per obtenir un reconeixement 
d’aquests governs dins l’Agenda i tractar de «territo-
rialitzar» els seus objectius, metes i indicadors. Tam-
bé participa en els processos intergovernamentals del 
post-Rio+20 a través de la Xarxa de Govern Regionals 
pel Desenvolupament Sostenible (nrg4SD). Aquests 
espais d’incidència, per la seva projecció i transcen-
dència, així com per la seva coincidència amb els ob-
jectius geogràfics d’aquest Pla (vegeu el capítol 6.2.2), 
tindran una atenció especial en aquest cicle de plani-
ficació.

De forma complementària a aquests espais més esta-
blerts, la cooperació catalana estarà amatent a aquells 
espais i debats internacionals en els quals la incidència 
permeti avançar en la consecució dels objectius estra-
tègics dels drets humans de les dones i dels drets col-
lectius dels pobles definits en aquest Pla, des de la seva 
dimensió global, com és el cas de l’avaluació i revi-
sió de la implementació de la Plataforma d’Acció 2015 
(Beijing+20).

8. Gestió del coneixement, planificació, 
seguiment i avaluació

Posar en marxa instruments per a la gestió del conei
xement que millorin els cicles de planificació, segui
ment i avaluació i el connectin amb la praxi de la coo
peració catalana. 

L’agenda de l’eficàcia de la cooperació al desenvolupa-
ment posa especial èmfasi en la necessitat d’incorpo-
rar les evidències i els aprenentatges que s’extreuen de 
la pràctica als exercicis de planificació estratègica. Per 
això es fa necessari vincular la gestió del coneixement 
a la planificació, seguiment i avaluació i evitar que es-
devinguin exercicis desconnectats de la realitat.

En la societat del coneixement, la informació és un 
dels principals recursos de les organitzacions, ja que la 
correcta gestió del coneixement té una repercussió di-
recta en l’eficàcia dels processos del desenvolupament. 
D’aquí sorgeix la necessitat i l’interès de la DGCD per 
implementar estructures i mecanismes de captura, 
tractament i difusió de la informació, un procés en què 
les noves tecnologies prenen un paper protagonista.

La gestió del coneixement consisteix en la implemen-
tació de processos i mecanismes que tenen per ob-
jectiu que el coneixement individual i implícit que 
posseeixen els professionals, passi a formar part del 
coneixement col·lectiu del capital intel·lectual explícit 
de l’organització.

És en aquest procés que el coneixement es converteix 
en un recurs i en un valor afegit que es considera clau 
per a la cooperació catalana. El Pla director iniciarà el 
procés per crear les bases per a la gestió del coneixe-
ment, enteses com el conjunt de mètodes, pràctiques i 
tecnologies que faciliten la generació, l’anàlisi, la se-
lecció, l’emmagatzematge i la compartició dels conei-

xements generats. S’iniciarà en l’ACCD i la DGCD 
per estendre-ho als departaments del Govern i als di-
ferents actors de la cooperació.

Amb el mateix objectiu es donarà un impuls renovat a 
l’avaluació, entesa com un procés de generació d’apre-
nentatge i de rendició de comptes útil per a la presa 
de decisions i que retroalimenti la planificació. En el 
proper cicle i a partir del desplegament gradual de les 
Directrius d’Avaluació de la Cooperació al Desenvolu-
pament de la Generalitat, es consolidarà com un àmbit 
de treball prioritari de la cooperació catalana.

Es consideraran els documents estratègics elaborats en 
els cicles anteriors com un capital de la cooperació ca-
talana i es treballarà per actualitzar, prioritzar i aterrar 
els seus continguts en els successius plans anuals, amb 
atenció especial a les directrius d’avaluació, les direc-
trius d’equitat de gènere, les directrius de sostenibilitat 
(en procés), les estratègies país prioritari i l’estratègia 
multilateral.

En relació amb el seguiment i avaluació més opera-
tius, l’acompanyament de processos, que és una de les 
senyes d’identitat d’aquest cicle de planificació, reque-
reix un avenç i una relectura dels mecanismes de se-
guiment i d’avaluació orientats als resultats. Per aquest 
motiu en aquest cicle s’impulsaran iniciatives pilot 
que apliquin noves metodologies prenent com a punt 
de partida actuacions d’Educació per al Desenvolupa-
ment a Catalunya i línies d’actuació dins els clústers.

Una prioritat d’aquest període serà millorar la plani-
ficació, el seguiment i l’avaluació en relació amb les 
actuacions de les diferents unitats de Govern que par-
ticipen en la cooperació al desenvolupament de la Ge-
neralitat: impuls a la seva programació, formació tèc-
nica, suport per a l’avaluació, i en general el necessari 
per tal de, des d’aquestes funcions, contribuir a la qua-
litat i a l’eficàcia del conjunt de l’AOD.

Finalment i pel que fa al seguiment i avaluació del 
propi Pla, en el capítol 10 s’estableixen els compromi-
sos i fites que han d’orientar la programació anual cap 
als objectius establerts i facilitar l’avaluació final. En 
aquest sentit, els plans i memòries anuals han de refor-
çar el seu paper com a mecanismes de seguiment a la 
implementació del Pla director.

9. Recursos i capacitats

9.1. Recursos econòmics

La cooperació al desenvolupament és una de les prin-
cipals polítiques internacionals del país, i ha de perme-
tre seguir avançant cap al reconeixement de Catalunya 
a l’exterior. Aconseguir una bona política pública de 
cooperació ens permetrà posicionar Catalunya dins 
del grup del països que situen la llibertat i la democrà-
cia com a valors fonamentals dels pobles i dels éssers 
humans. És una eina cabdal per establir relacions de 
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solidaritat entre països i col·lectius del Nord i del Sud i 
impulsar la transformació social i política en benefici 
dels pobles i les persones.

Catalunya ha demostrat, al llarg de més de trenta anys, 
la seva solidaritat i el seu compromís envers la defensa 
dels drets humans. En el context actual, exigent i vigi-
lant de la despesa pública, cal seguir treballant per tal 
d’assegurar que els principis i valors de la justícia si-
guin elements essencials per al nostre país, i cal fer-ho 
incorporant nous paràmetres i nous agents socials en 
les nostres estratègies.

L’escenari econòmic del Pla està inevitablement con-
dicionat per la situació de desequilibri en les finances 
de la Generalitat. Mentre subsisteixi aquesta situació de 
desequilibri i persisteixi l’ajornament de la revisió del 
model de finançament autonòmic –que hauria d’ha-
ver-se dut a terme al llarg del 2014 i aplicat amb efec-
tes d’1 de gener– una previsió econòmica prudent del 
Pla no permet en aquest moment indexar la despesa de 
l’ajut al desenvolupament als ingressos de la Generali-
tat de Catalunya.

Per a l’exercici 2015, primer any d’aplicació del nou 
Pla, el pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament s’ha establert en la quantitat de 
8.610.545 €, que representa un 38% d’increment res-
pecte a l’exercici anterior. Per als següents anys que 
comprèn el Pla Director (2016, 2017 i 2018), i mentre 
la situació financera de la Generalitat no sigui estable, 
el Govern, a través del departament competent, farà 
l’esforç pressupostari d’anar incrementant els recursos 
per a cooperació de forma gradual.

Com per al conjunt del Pla director, el Govern podrà 
instar la revisió a l’alça d’aquest escenari econòmic en 
l’avaluació a mitjà termini, si el context econòmic i po-
lític del país canviés de forma que s’alteressin substan-
cialment les seves previsions de partida.

9.2. Capacitats dels actors

Per poder assolir uns objectius com els que es marca 
aquest Pla per als propers quatre anys és necessària 
una millora, en paral·lel, de les capacitats dels actors 
públics i privats de la cooperació catalana.

Inicialment s’invertiran els esforços en l’enfortiment 
de les capacitats per avançar en una cooperació basa-
da en drets, especialment en els drets humans de les 
dones i en els drets col·lectius dels pobles, atès que són 
els objectius estratègics pels quals aposta aquest Pla. 
Igualment, es reforçaran les capacitats per aplicar l’en-
focament basat en gènere i drets humans. El personal 
de l’ACCD, així com d’altres organismes i unitats que 
executen AOD a la Generalitat de Catalunya, disposa-
ran així del coneixement necessari per poder aplicar 
adequadament els elements que emanen de l’enfoca-
ment estratègic d’aquest Pla.

Aquest procés d’enfortiment de les capacitats s’adre-
çarà especialment a les ONGD, principals executores 

de l’AOD català i incorporarà també les organitzaci-
ons de persones migrades o mixtes que vulguin parti-
cipar de la política de cooperació. Així, en aquest cicle 
de planificació es vetllarà per acompanyar a les enti-
tats i perquè aquelles que ho valorin adient tinguin les 
eines necessàries per treballar d’acord amb el gènere i 
drets humans.

Igualment, es reforçaran les capacitats d’altres actors 
del desenvolupament, com ara les empreses o els mit-
jans de comunicació, perquè entenguin i adoptin un 
l’EBDH i gènere en la seva actuació ordinària, amb el 
propòsit d’impulsar una cooperació de país que impli-
qui de forma transversal tots els agents, encara que no 
siguin de cooperació al desenvolupament.

En un món cada cop més interconnectat, per accedir 
als diversos fons de finançament és necessari l’esta-
bliment d’aliances internacionals. Des de l’ACCD i la 
DGCD s’impulsaran estratègies d’acord amb el debat 
actual de revisió del finançament de les polítiques de 
cooperació al desenvolupament per tal d’incremen-
tar la sostenibilitat de les accions i el compromís dels 
diferents actors. En aquest sentit, serà determinant el 
foment i la consolidació de partenariats amb altres 
agents internacionals de referència i prestigi.

Així mateix, es fa necessari l’establiment d’aliances 
per accedir a informació i ampliar capacitats d’actu-
ació i finançament internacional. Per aquest motiu, 
des de l’ACCD i la DGCD s’impulsaran estratègies en 
aquesta direcció que incrementin el grau de cofinança-
ment de les actuacions a través de partenariats sòlids 
entre actors que es comprometen en el seu suport.

Pel que fa a les capacitats organitzatives, l’enfoca-
ment de gènere fa un especial èmfasi a impulsar el 
canvi en la cultura organitzativa dels propis organis-
mes que promouen la igualtat de gènere en la coopera-
ció al desenvolupament. En aquest sentit, l’ACCD i la 
DGCD impulsaran canvis en la cultura de l’organitza-
ció d’acord amb les Directrius d’equitat entre les dones 
i els homes i donaran suport al canvi organitzatiu pro 
equitat de la resta d’actors de la cooperació de la Ge-
neralitat de Catalunya.

10. Compromisos i fites del Pla director

En aquest apartat es concreten els compromisos assu-
mits pel Govern al llarg del document de Pla direc-
tor d’acord amb tretze fites per al cicle. Per cadascuna 
d’aquetes fites es citen els resultats que han de perme-
tre assolir-les i que els plans anuals successius s’encar-
regaran de detallar i programar.

1. S’ha aplicat l’enfocament estratègic de gènere i drets 
humans a tot el cicle de la política de cooperació al 
desenvolupament.

1. La majoria d’actuacions promogudes responen a l’en-
focament estratègic establert al Pla Director, d’acord 
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amb els criteris i mecanismes que es defineixen per la 
seva aplicació.

2. S’han revisat les directrius d’equitat de gènere se-
gons l’enfocament estratègic i s’implementa un nou 
Pla d’Acció per a la seva aplicació.

3. S’han aprovat les directrius de sostenibilitat en la 
cooperació adaptant-les a la resta de directrius i als 
continguts del Pla Director i s’han posat en marxa les 
actuacions prioritàries que se’n deriven.

2. S’ha promogut una cooperació al desenvolupament 
participativa, coherent i transparent.

4. S’han promogut noves activitats en els actuals es-
pais de participació i en relació amb la gestió del co-
neixement.

5. S’han promogut noves eines per afavorir l’apropia-
ció del Pla director pels departaments del Govern.

6. S’han establert nous mecanismes de transparència i 
de rendició de comptes que incorporen l’enfocament de 
gènere i drets humans.

3. S’han posat al centre de la política de cooperació al 
desenvolupament els drets humans de les dones i els 
drets col·lectius dels pobles.

7. S’han desplegat noves línies de col·laboració amb 
l’Institut Català de les Dones.

8. S’han creat convenis de col·laboració amb entitats o 
moviments que impulsin projectes en defensa dels drets 
humans de les dones.

9. S’han promogut iniciatives adreçades a cadascun 
dels objectius específics del Pla director.

10. Un 80% de les actuacions promogudes per l’ACCD 
tenen en compte algun dels dos objectius estratègics 
previstos: drets humans de les dones i drets col·lectius 
del pobles.

11. S’han impulsat, des de la DGCD, nous mecanis-
mes per tal que el conjunt d’actuacions de cooperació 
impulsades per departaments i organismes de la Ge-
neralitat s’adrecin progressivament als objectius estra-
tègics previstos.

12. S’han establert convenis de col·laboració amb en-
titats que tenen com a fonament la defensa dels drets 
col·lectius dels pobles.

4. S’han focalitzat les actuacions en els països priori-
taris del Pla director.

13. La modalitat concertada de cooperació es concen-
tra majoritàriament als països amb presència perma-
nent de l’ACCD.

14. S’ha reforçat la presència de la cooperació catalana 
a països socis a través de les delegacions de l’ACCD i 
mitjançant aliances amb altres administracions.

15. S’ha establert una línia de suport a actuacions en 
països amb crisis de llarga durada.

5. S’ha impulsat una acció coordinada i coherent de 
Govern pel que fa als objectius del Pla director.

16. S’han facilitat instruments i recursos als departa-
ments i organismes de la Generalitat per a la planifica-
ció de les seves actuacions de cooperació al desenvo-
lupament d’acord amb el Pla director.

17. S’ha convidat a participar des de l’inici als departa-
ments i organismes de la Generalitat en els clústers de 
cooperació impulsats per l’ACCD.

18. S’han realitzat informes d’anàlisi i s’han posat en 
marxa accions per promoure la coherència de políti-
ques per al desenvolupament d’altres polítiques i actu-
acions de la Generalitat amb dimensió exterior.

19. S’han realitzat missions conjuntes amb agendes 
compartides a tots els espais on coincideixen diferents 
departaments i unitats de Govern amb un impacte en 
desenvolupament: espais multilaterals, Beijing+20, 
missions a països socis, etc.

20. S’han incorporat criteris d’economia social i soli-
dària, que segueixin els valors de la cooperació cata-
lana, aquí expressats, en els processos de contractació 
de béns i serveis de la Generalitat.

6. S’ha promogut la complementarietat entre el desen-
volupament, l’acció humanitària i l’EpD per a l’assoli-
ment dels objectius estratègics.

21. S’han reforçat els mecanismes de coordinació i col-
laboració entre l’ACCD i el Departament d’Ensenya-
ment, el Departament d’Economia i Coneixement a 
través de la Secretaria d’Universitats i Recerca, el De-
partament de Benestar Social i Família a través de la 
Direcció General de Joventut i l’Institut Català Inter-
nacional per la Pau.

22. S’ha avançat en la promoció d’una presència es-
tructurada i transversal de l’educació per al desenvo-
lupament en el currículum educatiu a Catalunya en 
l’educació en tots els nivells educatius, tot potenciant 
accions educatives de servei a la comunitat.

23. S’ha avançat en l’impuls de la formació del pro-
fessorat en EpD, mitjançant mecanismes de formació 
permanent.

24. S’ha promogut l’EpD en l’àmbit de l’educació no 
formal, especialment en l’àmbit de l’associacionisme 
educatiu.

25. S’han previst, en cada pla anual, campanyes que 
sensibilitzin, formin o incideixin en la societat catalana 
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i en el Govern en relació amb els processos que s’acom-
panyen a països socis o en l’àmbit internacional.

26. S’han impulsat accions d’incidència d’acord amb 
l’EBDH dirigides als titulars d’obligacions així com 
als titulars de responsabilitat d’acord amb la legalitat 
internacional.

27. S’ha fomentat la participació catalana en xarxes lo-
cals i internacionals d’incidència política i espais insti-
tucionals de debat relacionats amb els objectius estra-
tègics del Pla director i a favor d’un multilateralisme 
eficaç.

28. S’ha incrementat la presència catalana en fòrums 
internacionals de recerca vinculada als objectius estra-
tègics del Pla.

29. S’ha promogut un projecte de recerca, com a mínim, 
adreçat a cadascun dels objectius estratègics del Pla.

30. S’han fomentat actuacions conjuntes entre univer-
sitats i centres de recerca i ONG.

31. S’han concentrat un mínim del 15% dels recursos 
de la Generalitat en matèria de cooperació al desen-
volupament a actuacions d’Educació per al Desenvo-
lupament.

7. S’han adaptat les modalitats i els instruments de co-
operació al servei dels objectius estratègics.

32. Es disposa d’un instrument de finançament flexible 
i transparent vinculat als clústers de cooperació que 
respongui a la modalitat concertada de cooperació.

33. S’han habilitat fons per promoure l’acció d’orga-
nitzacions, moviments i xarxes de dones i feministes.

34. Les convocatòries de subvencions d’actuacions a 
iniciativa d’altres actors incorporen criteris que facili-
ten l’acompanyament a processos i orienten a l’enfoca-
ment i objectius estratègics d’aquest Pla.

35. S’ha vehiculat un mínim del 50% dels recursos de 
la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolu-
pament a través de la modalitat bilateral a iniciativa 
d’altres actors.

36. S’ha vehiculat un mínim del 10% dels recursos de 
la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolu-
pament a través de la modalitats bilateral concertada.

8. S’han impulsat aliances estratègiques per al desen-
volupament, com els clústers de cooperació.

37. S’han definit els criteris per a la creació d’un clús-
ter de cooperació.

38. S’ha impulsat la creació d’un clúster al voltant de 
les prioritats sectorials definides al Pla director i amb 
la participació dels diferents actors de cooperació, 
d’agents de recerca, incidència, cooperació en el ter-
reny i sensibilització, entre d’altres.

39. S’ha creat, a l’ACCD, una unitat de treball encar-
regada d’analitzar i operativitizar les oportunitats per 
a la participació, l’impuls o la dinamització de clústers 
de cooperació.

9. S’ha potenciat la comunicació com a objectiu i eina 
estratègica al servei dels objectius del Pla director.

40. S’ha elaborat un Pla de comunicació d’acord amb 
els objectius dels plans anuals.

41. S’ha impulsat una experiència pilot de presència 
de la cooperació a mitjans de comunicació locals i co-
marcals amb tots els actors, especialment amb les ad-
ministracions locals.

42. S’han impulsat campanyes conjuntes amb els ac-
tors de la cooperació catalana, establint incentius en 
les convocatòries de concurrència pública o mitjan-
çant convenis específics.

10. S’ha contribuït la defensa dels drets humans i 
l’equitat de gènere a través de la incidència en les 
agendes internacionals de cooperació al desenvolupa-
ment i de desenvolupament.

43. La Generalitat aporta continguts i participa del se-
guiment i revisió a l’agenda d’eficàcia de la cooperació 
al desenvolupament, d’acord amb l’enfocament i els 
objectius del Pla director.

44. La Generalitat haurà participat en el debat sobre 
ODS i el Post-2015 d’acord amb l’enfocament i els ob-
jectius del Pla director.

45. La Generalitat haurà participat del debat Beijing+20 
en coordinació amb la societat civil organitzada.

11. S’han impulsat la gestió del coneixement per millo-
rar el cicle de la política de cooperació al desenvolu-
pament.

46. S’implanten sistemes de gestió de la informació 
que permeten disposar d’una base de dades de la coo-
peració que s’impulsa des de la Generalitat.

47. Els plans i memòries anuals de la cooperació ca-
talana despleguen progressivament els continguts d’a-
quest Pla director i s’acompanyen de plans operatius 
de l’ACCD i dels principals departaments i organis-
mes que participen de la política.

48. S’han realitzat avaluacions d’actuacions de coo-
peració bilateral directa, a iniciativa d’altres actors i 
concertada i s’han compartit els resultats amb els ac-
tors de la cooperació catalana, amb especial atenció a 
l’intercanvi de lliçons apreses amb el Fons Català de 
Cooperació, com a referent del la cooperació del món 
local a Catalunya.
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12. S’han enfortit les capacitats tècniques i organitzati-
ves dels agents de cooperació.

49. S’han creat instruments de capacitació al vol-
tant de l’enfocament estratègic orientats a la forma-
ció a l’intern de l’ACCD, a l’intern del Govern i en els 
agents de cooperació.

50. S’han habilitat espais de formació específics per 
millorar les capacitats dels actors i s’han coordinat 
continguts per tal d’aprofitar altres espais, com els que 
es despleguen del Pla de Formació de Voluntariat de 
Catalunya, entre d’altres.

51. S’ha implementat un pla formatiu dirigit a les en-
titats de Catalunya en col·laboració amb la Coordina-
dora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, 
la Coordinadora d’ONG Solidàries - CeDRe, la Coor-
dinadora d’ONG de Tarragona, la Federació Catalana 
d’ONG.

52. S’han enfortit les capacitats dels actors catalans de 
cooperació per identificar i aprofitar instruments de fi-
nançament internacional, amb una atenció diferencia-
da a la diversitat del teixit social.

53. S’han enfortit les capacitats dels actors implicats 
en el model català de codesenvolupament per treballar 
de forma concertada, aplicar un enfocament basat en 
gènere i drets humans i aprofitar els instruments de 
finançament internacional existents en aquest àmbit.

54. S’ha acompanyat al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament en l’enfortiment de capacitats dels 
ens locals, per tal que la iniciativa local continuï sent 
tret distintiu d’una cooperació al desenvolupament ca-
talana propera a la ciutadania.

11. Resum executiu

El Pla director 2015-2018 de cooperació al desen-
volupament de la Generalitat de Catalunya constitu-
eix el principal instrument de planificació estratègica 
d’aquesta política pública i obre el quart cicle de pla-
nificació des de l’aprovació, al 2001, de la Llei cata-
lana de cooperació al desenvolupament. El Pla fixa, 
d’acord amb el que preveu la Llei, els principis i valors 
que inspiren i impregnen aquesta política pública, així 
com les prioritats geogràfiques i sectorials del perío-
de, els objectius estratègics, els resultats, i també els 
recursos humans, materials, econòmics o de gestió ne-
cessaris per a la seva consecució.

Els continguts del Pla s’estructuren en deu capítols 
que responen a quatre blocs de continguts: Un primer 
bloc conté els capítols referits al context, les oportu-
nitats i els reptes de la cooperació catalana; la visió i 
missió d’aquesta política pública, l’enfocament estra-
tègic adoptat i els principis i valors que la impregnen. 
El segon bloc conté els capítols referits als esforços de 
concentració geogràfica i sectorial de la cooperació al 
desenvolupament promoguda des del Govern. El tercer 

bloc fa referència a la proposta d’implementació que ha 
d’ajudar a desplegar les prioritats prèviament definides. 
Finalment, un darrer bloc de capítols estableix les prio-
ritats de planificació, seguiment i avaluació estratègica 
d’aquesta política pública, les capacitats i els recursos 
dels quals s’ha de dotar per a la seva bona implementa-
ció i, en darrer terme, dels compromisos i fites que s’as-
sumeixen per als propers quatre anys.

A continuació es destaquen les idees més rellevants de 
cadascun dels capítols.

Oportunitats i reptes en un context canviant. 
L’anàlisi del context català i internacional és determi-
nant per entendre les apostes estratègiques que es fan 
per al cicle. En l’àmbit català es tenen en compte les 
dificultats que els darrers anys han patit la política de 
cooperació i els actors que hi participen però també 
l’oportunitat que suposa el procés de transició nacio-
nal que viu el país per tornar a posar-la en valor.

En l’àmbit internacional, coincideixen diferents pro-
cessos de revisió de les agendes de desenvolupament 
i cooperació (ODS, Port– 2015, Beijing+20). Molts 
d’aquests debats convergeixen en la identificació dels 
reptes globals i apunten temes clau per acarar-los: po-
sar el focus en les desigualtats, assumir nous compro-
misos més enllà de la gestió de l’AOD, plantejar el 
desenvolupament en termes de drets i acarar amb més 
determinació l’equitat entre homes i dones.

Visió i missió. De l’anàlisi del context s’extreu una lec-
tura renovada de la missió i visió de la política de coo-
peració de la Generalitat:

Visió
Catalunya, país compromès i responsable, aspira a un 
món més lliure, just, igualitari, sostenible, equitatiu i 
en pau, on els drets humans, individuals i col·lectius, 
siguin respectats, protegits i garantits.

Missió
Defensar els processos de democratització, bon go-
vern i el ple gaudi dels drets humans de les dones i els 
homes, amb la promoció d’un desenvolupament humà 
sostenible, considerant les persones com a titulars dels 
drets i les administracions com a titulars d’obligaci-
ons. El Govern continuarà aplicant en totes les polí-
tiques públiques un enfocament de gènere i drets hu-
mans per a la transformació de les desigualtats entre 
les dones i els homes.

Enfocament estratègic: gènere i drets humans 
per a un desenvolupament humà sostenible. En 
aquest capítol s’exposa el marc analític i conceptual 
que adopta la cooperació del Govern i que ha d’im-
pregnar el conjunt d’actuacions que s’acompanyin per 
tal que siguin transformadores. S’assumeix el para-
digma de desenvolupament humà sostenible entenent 
que la «humanització» real del desenvolupament passa 
per entendre’l en termes de drets i d’equitat de gène-
re. L’enfocament basat en drets humans posa el focus 
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en la discriminació en els processos de desenvolupa-
ment perquè confronta les pautes persistents de desi-
gualtats en l’exercici dels drets. Al seu torn, l’enfoca-
ment de gènere posa el focus en l’equitat entre dones 
i homes i en la discriminació que pateixen les dones 
en els processos de desenvolupament. És des d’aquest 
plantejament que ambdós enfocaments es troben i es 
complementen i, tractats de forma integral, permeten 
apoderar les persones, enfortir les seves capacitats i 
adreçar-se a les causes que creen desigualtats.

Una cooperació participativa, coherent i trans-
parent. Encara en la definició i actualització del mo-
del de cooperació que es vol impulsar des del Govern, 
el Pla assumeix el conjunt de principis fixats a la Llei 
de Cooperació i en destaca aquests tres per la seva re-
llevància en relació amb els reptes descrits i l’enfo-
cament estratègic adoptat. D’aquesta forma, es refor-
cen elements distintius de la cooperació catalana dels 
quals es desprenen eixos de treball concrets per aquest 
cicle.

Objectius del Pla director. En aquest capítol es 
detallen les prioritats sectorials i geogràfiques de la 
cooperació del Govern.

En relació amb les prioritats sectorials (Objectius 
quant als drets), s’assumeix un compromís de focalit-
zació progressiva que ha de contribuir a incrementar 
l’eficàcia, el valor afegit i el treball concertat entre ac-
tors. D’acord amb això, s’identifiquen com a objectius 
estratègics els drets humans de les dones i els drets 
col·lectius dels pobles. Dins el primer es contemplen 
cincs àmbits sectorials: drets civils i polítics (centrat 
en l’apoderament polític), drets econòmics socials i 
culturals (centrat en la salut, l’educació, l’apoderament 
econòmic i els drets laborals), dret a la pau i a una vi-
da lliure de violències, sostenibilitat ambiental i reptes 
globals del desenvolupament sostenible. No es tracta, 
per tant, d’una agenda de drets exclusius de les dones 
sinó que focalitza les actuacions al voltant de la se-
va plena participació i l’atenció a les vulneracions de 
drets que pateixen de forma agreujada. Aquest focus 
s’entén com a camí i requisit per al desenvolupament 
de tota la comunitat.

Pel que fa als drets col·lectius dels pobles, es priorit-
za una agenda on la titularitat dels drets correspon als 
pobles i que es concreta en dos àmbits sectorials: els 
drets lingüístics i culturals dels pobles i el dret dels 
pobles a decidir democràticament el seu futur a través 
de la participació.

Aquests dos objectius estratègics han de permetre ve-
hicular i fer convergir de forma progressiva les capa-
citats i sensibilitats dels diferents actors que participen 
de la política pública de cooperació del Govern.

En relació amb les prioritats geogràfiques (Objectius 
quant als territoris) el Pla pren com a punt de partida 
no excloent ni exclusiu els 11 països prioritaris del ci-
cle anteriors (Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bo-

lívia, Colòmbia, Equador, Marroc, Sàhara Occidental, 
Senegal, Moçambic i Palestina), hi afegeix Gàmbia i 
Tunísia i preveu una focalització progressiva d’aquells 
processos d’acompanyament que requereixin una pre-
sència permanent a terreny de la cooperació catalana.

En tot cas, l’aterratge de la dimensió geogràfica es fa-
rà, d’acord amb les recomanacions de la localització 
de l’agenda del desenvolupament post– 2015, vetllant 
per l’articulació territorial dels processos de desenvo-
lupament. S’acompanyaran estratègies de desenvolu-
pament locals i regionals participades pels agents del 
territori en el marc de la governança multinivell.

Proposta d’implementació. En aquest capítol es 
despleguen els sis elements que han de caracteritzar 
la forma com la Generalitat fa cooperació al desen-
volupament d’acord amb els reptes identificats, l’enfo-
cament estratègic basat en gènere i drets humans i els 
principis de participació, coherència i transparència:

– Impulsar una acció coordinada i coherent de Go-
vern. S’estableixen eixos de treball per alinear la co-
operació que es fa des de tots els departaments amb 
els objectius del Pla Director i promoure la coherència 
de tota l’acció exterior del Govern amb els principis, 
valors i objectius de la política de cooperació per al 
desenvolupament.

– Treballar de forma més integrada el desenvolupa-
ment, l’acció humanitària i l’Educació per al Desenvo-
lupament. S’aposta per una millora de la coordinació i 
la retroalimentació entre les actuacions pròpies de ca-
dascuna d’aquestes línies, reforçar la qualitat de l’EpD 
i impulsar, dins d’aquesta, el desplegament de la recer-
ca i la incidència.

– Impulsar noves aliances per al desenvolupament: 
Clústers de cooperació. Es preveu posar en marxa 
marcs de col·laboració estables entre actors i socis de 
la cooperació catalana en base al valor afegit de cadas-
cú i per la consecució d’objectius compartits.

– Adaptar les modalitats i els instruments a l’enfoca-
ment estratègic. Es reafirma el suport a la iniciativa 
d’altres actors i es fa una aposta per posar en marxa 
mecanismes de concertació i impulsar la cooperació 
tècnica orientada a la innovació i la mobilització de 
coneixement.

– Impulsar la comunicació per al desenvolupament. 
S’incorpora la comunicació com una eina estratègica 
per millorar la rendició de comptes i l’educació per al 
desenvolupament.

– Impulsar la incidència global. Es posa en valor i pro-
mou la incidència del Govern en la definició de l’agen-
da de desenvolupament, per democratitzar els debats i 
introduir l’equitat de gènere i els drets humans.

Gestió del coneixement, planificació, segui-
ment i avaluació. Es posaran en marxa nous siste-
mes d’informació per millorar la gestió del coneixe-
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ment. D’aquesta forma, i amb un impuls renovat a 
l’avaluació es reforça l’aprenentatge continu i la retroa-
limentació entre reflexió i acció. D’altra banda, s’apos-
ta per millorar la planificació i seguiment anuals i po-
sar-los en relació amb els continguts del Pla Director. 
En aquest sentit, el capítol deu del Pla Compromisos i 
fites ha de ser la guia que faciliti la planificació, el se-
guiment i l’avaluació final del grau de consecució dels 
objectius del Pla.

Recursos i capacitats. Aquest capítol recull el com-
promís del Govern per incrementar de forma progres-
siva el pressupost destinat a cooperació al desenvolu-
pament i, al mateix temps, reforçar les capacitats dels 
actors per tal d’enfortir la política. En aquest sentit, 
i en línia amb la idea que el Govern exerceix altres 
funcions afegides a les de finançador, es fa una aposta 
per oferir formació adaptada a les necessitats dels di-
ferents actors en temàtiques clau per la implementació 
del Pla director.

Acrònims

– ODS - Objectius de Desenvolupament Sostenible

– ODM - Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

– AOD - Ajuda Oficial al Desenvolupament

– PNUD - Programa de les Nacions Unides per al Desenvo-
lupament

– OCDE - Organització per la Cooperació i el Desenvolupa-
ment Econòmics

– ONU - Organització de les Nacions Unides

– EBDH - Enfocament Basat en els Drets Humans

– CEDAW - Convention to Eliminate All Forms of Discrimina-
tion Against Women / Convenció per a l’eliminació de totes 
les formes de discriminació sobre les dones.

– CPD - Coherència de polítiques al desenvolupament

– DGCD - Direcció General de Cooperació al Desenvolupa-
ment

– ONGD - Organització No Governamental per al Desenvo-
lupament

– DESC - Drets Econòmics, Socials i Culturals

– DRR - Reducció Risc de Desastres (en les seves sigles en 
anglès)

– FSM - Fòrum Social Mundial

– ACCD - Agència Catalana de Cooperació al Desenvolu-
pament

– EpD - Educació per al Desenvolupament

– CAD– Comitè d’Ajut al Desenvolupament

– OCDE– Organització per a a Cooperació i el Desenvolupa-
ment Econòmic

– CGLU - Ciutats i Governs Locals Units

Annex 1. Sistemes i mecanismes de protecció dels drets humans

SISTEMES UNIVERSALS DE PROTECCIÓ

Mecanismes convencionals 

Declaració Universal de Drets Humans

ICERD Convenció Internacional per a l’eliminació de totes  
les formes de discriminació racial

1965 Comitè per a l’eliminació de la discriminació 
racial (CERD)

ICCPR Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics 1966 Comitè de drets humans (CCPR)

ICESCR Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials  
i Culturals

1966 Comitè de drets econòmics, socials i culturals 
(CESCR)

CEDAW Convenció per l’eliminació de totes les formes  
de discriminació contra la dona

1979 Comitè per a l’eliminació de la discriminació 
contra la dona (CEDAW)

CAT Convenció Contra la Tortura i Altres Tractes o Penes  
Cruels, Inhumans o Degradants

1984 Comitè contra la tortura (CAT)

CRC Convenció sobre els drets de la infància 1989 Comitè dels drets dels nens (CRC)

ICMW Convenció internacional sobre la protecció dels drets  
de tots els treballadors migratoris i dels seus familiars

1990 Comitè per a la protecció de tots els treballa-
dors migrats i les seves famílies (CMW)

CPED Convenció Internacional per a la protecció de totes  
les persones contra les desaparicions forçoses

2006 Comitè contra les desaparicions forçoses 
(CED)

CRPD Convenció pels drets de les persones  
amb discapacitat

2006 Comitè pels drets de les persones  
amb discapacitat (CRPD)
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Mecanismes no convencionals

• Procediments especials: 37 temàtics i 14 geogràfics

• Examen Periòdic Universal

• Procediment de queixes

SISTEMES REGIONALS DE PROTECCIÓ DE DRETS HUMANS 

Sistema europeu
• Tribunal Europeu de Drets Humans

• Consell d’Europa i els seus tractats

• Unió Europea: Tribunal de Justícia de la Unió Europea i Agència Drets Fonamentals

Sistema interamericà
• Comissió interamericana de drets humans
• Cort interamericana de drets humans

Sistema africà
• Comissió africana de drets humans i dels pobles
• Cort africana de drets humans i dels pobles

Annex 2. Nota metodològica

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 
2015-2018 és el resultat d’un procés de reflexió i con-
sulta impulsat entre els mesos de maig i novembre de 
2014 per la Direcció General de Cooperació al Desen-
volupament d’acord amb els termes que preveu la Llei 
26/2001 de Cooperació al Desenvolupament.

En un primer moment, es van identificar les fases a 
seguir, els actors a incorporar i els espais de consulta 
i participació. Aquesta metodologia va ser validada a 
la Comissió Executiva del Consell de Cooperació per 
implicar al conjunt d’actors des d’un inici i ha guiat tot 
el procés d’elaboració.

A la fase de diagnosi es van fer lectura i anàlisi de 
la documentació rellevant (avaluació del Pla director 
anterior, documents estratègics d’altres cooperacions), 
es van realitzar més de 50 entrevistes en profunditat a 
actors rellevants, es van encarregar 4 informes externs 
sobre elements clau de la proposta, es va constituir un 
grup assessor amb participació de 20 experts que van 
mantenir cinc reunions de treball i es va celebrar una 
sessió monogràfica del Consell de Cooperació al Des-
envolupament.

Amb la sistematització de tota aquesta informació, en 
la següent fase es van identificar les línies mestres del 
Pla, que es van presentar i debatre als òrgans de coor-
dinació, consulta i participació, amb el grup assessor i 
a 7 sessions de treball més amb els principals actors de 
la cooperació catalana (Aliança per la Infància, uni-
versitats catalanes, Comitè Català d’Ajut Humanita-
ri d’Emergència, Coordinadora d’ONG Solidàries de 
Girona, La Fede. Cat– Organitzacions per la Justícia 
Global, Coordinadora d’ONGD i altres Moviments 
Solidaris de Lleida i sindicats).

A partir d’aquestes línies i de les opinions recollides a 
les sessions, es va redactar un primer esborrany de Pla 

director que va ser enviat als òrgans de coordinació i 
col·laboració i als òrgans consultius de la cooperació 
catalana previstos a la Llei de cooperació per obrir el 
període de presentació d’esmenes. En la seva majoria 
van ser acceptades totalment o parcialment en consi-
derar que enriquien i milloraven el text, alhora que el 
feien més. La versió del text resultant va ser dictami-
nada favorablement per part d’aquests òrgans al mes 
de novembre, iniciant així el procés d’adopció per part 
del Govern i posterior trasllat al Parlament de Cata-
lunya.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació juvenil
Tram. 302-00227/10

Esmenes presentades
Reg. 98468; 98469; 98477; 98494 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98468)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
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bre les mesures per a fer front a la desocupació juvenil 
(tram. 302-00227/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt després del punt 2

«Oferir a les universitats catalanes horaris lectius 
compatibles amb el manteniment d’un lloc de treball, i 
alhora, assegurar que totes les titulacions amb més de-
manda es puguin cursar on-line.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació del segon títol de la moció

«Implantació d’un nou model de Formació Professio-
nal i Estudis Professionalitzadors»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt després del punt 4

«Executar un Pla d’acreditació i qualificació professi-
onal que permeti que les persones joves amb mancan-
ces de qualificació puguin accedir a un itinerari perso-
nalitzat de formació per acreditar la seva experiència 
professional i/o qualificar-se per poder obtenir un lloc 
de treball.» 

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt després del punt 4

«Eliminar la taxa de 360€ de matriculació als Cicles 
Formatius de Grau Superior.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt desprès del punt 4

«Establir per als alumnes de batxillerat i ensenyaments 
professionalitzadors un sistema català de beques, com-
plementat amb una oferta d’ajuts, que asseguri que to-
ta persona jove que desitgi estudiar no se’n vegi impos-
sibilitada per raons econòmiques.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt després del punt 4

«Assegurar que els ensenyaments professionalizadors 
siguin accessibles tant a nivell territorial com d’hora-

ris, a través tant de l’horari nocturn com dels instru-
ments d’ensenyament no-presencial (Institut Obert de 
Catalunya).»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt després del punt 4

«Sostenir els programes de qualificació professional 
inicial o equivalents amb l’objectiu d’assegurar que to-
tes les persones joves sense titulació puguin tenir accés 
a una plaça.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt després del punt 4

«Potenciar la mobilitat europea dels estudiants de ci-
cles formatius de grau superior, amb acords amb altres 
regions europees.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt després del punt 4

«Treballar amb la Secretaria de la Unió Euro Mediter-
rània en la creació d’un «programa Erasmus» per als 
estudis professionalitzadors en l’àmbit mediterrani.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt després del punt 9

«Fer de la Garantia Europea Juvenil, adoptada com 
a política prioritària pel darrer Consell Europeu, l’eix 
central de les seves polítiques adreçades a les persones 
joves. Aquesta garantia ha de fer efectiu el dret de tot 
català i catalana a que abans de quatre mesos després 
de finalitzar estudis o una activitat laboral, tingui ac-
cés o bé a una nova feina, o a una formació ocupacio-
nal o a unes practiques formatives remunerades.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 15

«1. Pla de rescat de la joventut de Catalunya

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

1.1. Promoure un Pla de xoc contra l’atur juvenil que 
garanteixi a cada jove que no passaran quatre mesos 
després de donar per acabats els estudis sense rebre 
des dels serveis públics d’ocupació una oferta laboral, 
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unes pràctiques laborals adequades al seu nivell for-
matiu, o una orientació laboral per introduir-se en una 
formació en alternança, a través d’una catàleg ampli 
de serveis del SOC, adaptat a la diversitat de les situ-
acions.

Aquest compromís es garantirà entre d’altres amb els 
següents instruments: 

1.1.1. La millora del currículum dels joves, a través de 
la formació i les polítiques actives d’ocupació, amb es-
pecial interès en el reciclatge de persones amb baixa 
formació. S’assegurarà un sistema universal i gratuït 
d’orientació professional especialitzada per tots els jo-
ves en situació d’atur o amb contractes precaris de tre-
ball. Aquest sistema, seguint el model alemany d’ori-
entació professional, servirà per assessorar els joves 
respecte les seves necessitats formatives, l’oferta de 
llocs de treball o la possibilitat de crear la seva prò-
pia empresa, en funció de les seves competències pro-
fessionals. Igualment es preveurà la disponibilitat de 
beques-formació i crèdits-salari destinats a donar res-
posta a les persones amb menor qualificació professi-
onal adquirida i que en molts casos ara mateix ni tre-
ballen ni estudien.

1.1.2. Ajudes a l’autoocupació/emprenedoria per a 
l’impuls de projectes empresarials per a joves, a través 
de l’assessorament i el suport financer públic. Aquest 
capítol haurà de fer especial èmfasi en les iniciatives 
de l’economia social.

1.1.3. Incentius als contractes per a joves (amb especi-
al tractament de les empreses del tercer sector i l’eco-
nomia social). La Generalitat promourà davant el Go-
vern d’Espanya beneficiar les empreses que contractin 
un determinat número de joves com a llocs de treball 
nets de nova creació amb una forta rebaixa de l’Im-
post de Societats (del 30% al 20%; i del 25% al 15% 
en el cas de les pimes) per l’any en què realitzen les 
contractacions i per l’any següent addicionalment. Si 
l’empresa no té beneficis, podrà imputar la inversió en 
salaris dels nous treballadors joves com a crèdit fiscal 
per quan els tingui.

1.1.4. La dotació pressupostària aproximada del Pla 
de Xoc serà de 150 M€.

1.2. Promoure, sota el nom de «Beca Queda’t a Cata-
lunya» un programa extraordinari per a la contracta-
ció durant sis mesos de joves que hagin finalitzat estu-
dis de grau/màster universitari o de Cicle Formatiu de 
Grau Superior.

1.2.1. Al programa s’hi adherirà la Generalitat de Ca-
talunya i el seu sector públic, així com les administra-
cions locals i les empreses catalanes, a través de les 
seves associacions.

1.2.2. Cada ens que s’afegeixi aportarà una cartera de 
llocs de treball en pràctiques remunerades per un ter-
mini de sis mesos. El programa buscarà assolir la cre-
ació de 12 mil places any.

1.2.3. Els llicenciats catalans i els graduats en cicles 
formatius superiors, sense experiència laboral prè-
via, podran tenir una primera experiència laboral en 
la branca dels estudis que hagin seguit. S’establirà un 
procediment de selecció objectiu i basat en mèrits.

1.2.4. Aquest programa comptarà amb un pressupost 
aproximat de 75 M€. Es programarà per a l’any 2014 i 
se n’avaluarà la seva continuïtat per a anys successius.

1.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a de-
manar la derogació de la reforma laboral de 2012 ate-
sos els seus efectes negatius, de destrucció i precarit-
zació de l’ocupació i especialment dels llocs de treball 
ocupats per joves.

1.4. Assegurar la disponibilitat de formació ocupacio-
nal per tal que els joves que no han adquirit les compe-
tències bàsiques definides per la Unió Europea puguin 
obtenir-les amb l’oferta de cursos del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya.

1.5. Reforçar i accelerar el desplegament de la Xarxa 
d’Oficines d’Emancipació Juvenil per tal que estiguin 
en condicions de prestar assessorament i intermedia-
ció laboral (a més d’en altres camps) arreu del terri-
tori.

1.6. Incrementar els serveis, avantatges fiscals i ajuts o 
crèdits als joves emprenedors. De manera més àmplia, 
assegurar que els joves figurin com a capítol especí-
fic i diferenciat en totes les polítiques de reactivació de 
l’economia.

1.7. Assegurar que a tot el territori de Catalunya hi 
hagi punts de contacte que són partners per permetre 
participar a joves en el Programa Erasmus per Joves 
Emprenedors.

1.8. Crear una oficina de suport a la mobilitat interna-
cional voluntària (emigració), basada en els recursos 
de la Xarxa d’Emancipació Juvenil, disponible sobre 
tots els canals de relació amb el ciutadà, per tal que 
els i les joves que hagin decidit cercar feina a l’exterior 
tinguin un nivell d’informació suficient (laboral i més 
enllà) i alhora fer-ne un instrument per afavorir el re-
torn si l’experiència no és exitosa o bé per recuperar el 
capital per Catalunya de les experiències viscudes i les 
capacitats de contacte amb les societats de destí.

1.9. Instar la UE a crear un seguiment específic del col-
lectiu jove en el Sistema d’Ocupació Europeu.

1.10. Recuperar la Direcció General per la Igualtat en 
el treball i assignar-li com a funció treballar per asse-
gurar la igualtat salarial home-dona també entre els 
joves i la igualtat de condicions laborals entre els joves 
i els treballadors de més de 30 anys.

1.11. Fer constar entre les directrius anuals lliurades 
al cos d’Inspectors de Treball la vigilància específica 
de la no discriminació efectiva dels treballadors i tre-
balladores joves a nivell de condicions retributives o 
altres.
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1.12. Crear, amb el nom de «Herència Universal» un 
fons específic per a la realització de projectes d’eman-
cipació dels joves, i especialment els seus projectes em-
presarials, finançat amb recursos avaluats com una 
fracció (la quarta part) de la recaptació de l’Impost de 
Successions i Donacions. Aquest fons dedicarà els seus 
recursos al compliment de les mesures aprovades en la 
resolució d’aquest debat monogràfic sobre la situació 
de la joventut.

1.13. Facilitar la transició al mon laboral dels joves 
amb disminució reconeguda, mitjançant la inserció a 
l’empresa ordinària amb als programes de Treball amb 
Suport amb la dotació econòmica suficient, l’accés a 
centres especials de treball, tot obrint la convocatòria 
per a la creació de llocs de treball protegit als CETs, 
garantir el compliment de la llei pel que fa a la subven-
ció del 50% del SMI i al finançament de les Unitats de 
Suport a l’Activitat Professional.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt

«Destinar un mínim de 300 M€ dels seus pressupos-
tos específicament dedicats a finançar de manera efec-
tiva i suficient les actuacions contingudes en la reso-
lució posterior al Debat Monogràfic sobre la situació 
de la Joventut. Atenent a que l’Acord de Mesures per a 
l’Ocupació Juvenil de 2009 va preveure una dotació 
de 200 M€ que el nombre de joves en atur s’ha incre-
mentat molt sensiblement respecte a cinc anys enrere, 
el Govern preveurà aquest mínim de 300 M€ anuals a 
distribuir entre el conjunt de polítiques. Aquesta quan-
titat s’haurà de consignar independentment de la pos-
sibilitat de ser el destinatari de nous recursos de la 
Unió Europea o de TACE destinats a aquestes políti-
ques.»

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98469)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació juvenil (tram. 302-00227/10).

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

Modificació del punt 1

«1. Definir e implantar, en coordinación con el resto 
de Administraciones públicas y entidades implica-
das, un sistema de programación y planificación de la 
oferta formativa universitaria que garantice una mejor 
adaptación a las necesidades del mercado de trabajo de 
los próximos años que garanteixi l’equitat en l’accés 
a l’educació superior, que faciliti la flexibilització for-
mativa i que millori la transició del món universitari al 
món laboral. Això ha d’anar acompanyat per l’aposta 
per la innovació, el coneixement i la igualtat d’oportu-
nitats com a base del model productiu cap al qual hem 
de tendir.»

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

Addició al punt 2

«2. Dicho sistema, que contará por parte de la Gene-
ralitat de Catalunya al menos con los Departamentos 
de Empresa y Empleo, de Economía i Coneixement y 
d’Ensenyament i Universitats, dispondrá de un meca-
nismo continuo de evaluación y revisión, cuyas con-
clusiones serán presentadas de manera periódica en la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament 
de Catalunya»

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació i supressió al punt 5 a

«5.a Definir un protocolo de asignación de competen-
cias y Sistematitzar la coordinación trasversal de las 
políticas de formación, empleo y fomento del empren-
dimiento como requisito imprescindible para garanti-
zar la eficacia y la eficiencia del nuevo modelo y evitar 
posibles duplicidades o superposiciones.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 5.a bis

«5.a bis. Crear l’espai de concertació vinculant on Go-
vern, agents socials i econòmics, i el CNJC, puguin in-
cidir de manera efectiva en les polítiques destinades a 
fomentar l’ocupació juvenil. Així com assegurar que en 
la tramitació de la llei del SOC s’introdueixi la partici-
pació del CNJC a través del mecanisme corresponent.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació i addició al punt 5 b

«5.b. Dicho protocolo Aquesta coordinació garantizará 
que, en el desarrollo normativo y ejecutivo aplicable al 
sistema de empleo, al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) y al sistema de Formación Profesional, se lleve 
a cabo una correcta asignación de funciones y coordi-
nación de los programas y servicios relacionados con 
la mejora de la empleabilidad (orientación para la for-
mación y/o el empleo, formación, acompañamiento, 
fomento del autoempleo y del emprendimiento, servi-
cios a empresas, etc) així com un correcte rendiment 
de comptes, avaluació i presència dels mecanismes de 
control adients.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació punt 6

«6. Garantizar que se incorporen las necesidades es-
pecíficas de la población menor de treinta años en la 
definición dels programes d’ocupació de la carta de 
servicios básicos a las personas en situación de desem-
pleo o búsqueda de trabajo.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 9

«9. Reforzar el uso de la figura de tutor-mentor o simi-
lar Assegurar l’orientació personalitzada des de l’Ad-
ministració Pública efectuada per part de personal 
qualificat i amb unes condicions dignes que facilite la 
transición de la etapa formativa a la etapa laboral, es-
pecialmente para los jóvenes en situación de especial 
vulnerabilidad.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 10

«10. Presentar a la Comissió de Polítiques de Joventut 
del Parlament de Catalunya, les Bases per a l’estratè-
gia d’ocupació juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 
2014-2020, així com el programa operatiu a Catalu-
nya.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 11

«11. Garantir l’aplicació de la Garantia Juvenil adap-
tada a les necessitats socials i territorials del jovent i 
amb èmfasi especial al seguiment personalitzat, a la 
millora de l’ocupabilitat, i a la generació d’oportuni-
tats formatives i ocupacionals pel jovent.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 11 bis

«11 bis. L’aplicació de la Garantia Juvenil ha de tenir 
present les següents premisses: 

– Priorització de l’orientació professional personalit-
zada i integral.

– Calendarització del desenvolupament del pla.

– Existència d’una taula d’aplicació i de seguiment ter-
ritorial de la implementació, que compti amb la parti-
cipació de les organitzacions juvenils.

– L’atenció als diferents perfils de joves, independent-
ment del nivell formatiu.

– Seguiment i avaluació del desplegament.

– Desenvolupament d’un pla de comunicació i infor-
mació perquè el jovent conegui l’existència del Pla de 
Garantia Juvenil.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 12

12. Garantizar una dotación presupuestaria adecuada 
a las necesidades de la juventud de Catalunya median-
te l’existència d’un pressupost compromès i eficient per 
l’aplicació de la Garantia Juvenil, adequat a les neces-
sitats del jovent de Catalunya. el aumento del presupu-
esto de la Generalitat de Catalunya destinado a este fin.

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 12 bis

«Sol·licitar la territorialització dels recursos destinats 
a la implantació de la Garantia Juvenil, per tal de res-
pondre des de la proximitat a les particularitats de la 
desocupació juvenil a Catalunya.»
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13 Esmena núm. 13
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió de tot el punt 13.

14 Esmena núm. 14
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació i supressió al punt 14

«14. Elaborar y Presentar a la Comissió de Polítiques 
de Joventut del Parlament de Catalunya l’informe de 
compliment de la resolució 301/X i desplegament del 
Pla d’Actuació de les polítiques de joventut de la Gene-
ralitat de Catalunya: horitzó 2016 en el Parlament de 
Catalunya un exhaustivo Informe de Ejecución de las 
medidas aprobadas en el pleno específico de políticas 
de juventud (con especial énfasis en aquellas relacio-
nadas con la lucha contra el paro juvenil) que incluya, 
como mínimo, la siguiente información: 

– Situación actual de cada una de las medidas adoptadas.

– Justificación de la no ejecución de las medidas pen-
dientes.

– Indicadores cuantitativos y cualitativos del impacto 
de las medidas ejecutadas en la situación de los jóvenes.

– Calendario previsto de ejecución de las medidas no 
llevadas a cabo.

– Previsión presupuestaria desglosada de cada medida

– Entidades/departamentos implicados en la ejecución 
de cada medida.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 15

«15. Garantir que la inversió total de la Generalitat 
per al 2015 en polítiques per la lluita contra l’atur ju-
venil sigui com a mínim de 150M €, d’acord amb allò 
aprovat al ple monogràfic sobre joventut.»

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 16

«16. Donar compliment a les mesures aprovades al ple 
específic de polítiques de joventut celebrat al juliol de 
2013, que encara no s’han desenvolupat, en el període 
màxim de 6 mesos o aquell termini estipulat en les ma-
teixes mesures.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98477)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso 
Adria, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fer front a la desocupació juvenil 
(tram. 302-00227/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3

«3. En el marc de la nova llei de la FP definir e im-
plantar un Plan de compromisos per la de fomento de 
la sensibilización e implicación del sector empresarial 
catalán en el nuevo modelo de formación profesional.»

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

A l’apartat 4

«4. En el marc de la nova llei de la d’ocupació defi-
nir criteris un servicio específico de orientación a las 
empresas para detectar vacantes no cubiertas en nue-
vas especialidades que pueden suponer oportunidades 
de contratación para personas jóvenes con formación 
profesional.»

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

De tot l’apartat 5, que resta redactat de la manera se-
güent

«5. Creació d’un espai de concertació on govern, els 
agents socials i econòmics més representatius de Cata-
lunya (sindicats i patronals), juntament amb el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) com a 
representant del Moviment Associatiu Juvenil (MAJ), 
puguin incidir de manera efectiva en les polítiques des-
tinades a fomentar l’ocupació juvenil, per tal de que: 

– En el marc de la tramitació de les noves lleis de FP 
i del sistema d’Ocupació, definir un protocolo de asig-
nación de competencias y coordinación trasversal de 
las políticas de formación, empleo y fomento del em-
prendimiento i de governança única en la planifició 
d’estratègies, la programació d’actuacions i la distri-
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bució de recursos, como requisito imprescindible para 
garantizar la eficacia y la eficiencia del nuevo modelo 
y evitar posibles duplicidades o superposiciones.

– Dicho protocolo garantizará que, en el desarrollo 
normativo y ejecutivo aplicable al sistema de empleo, 
al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y al sistema 
de Formación Profesional, se lleve a cabo una correc-
ta asignación de funciones y coordinación de los pro-
gramas y servicios relacionados con la mejora de la 
empleabilidad (orientación para la formación y/o el 
empleo, formación, acompañamiento, fomento del em-
prendimiento, servicios a empresas, etc). Garantint els 
mecanismes de control i rendiment de comptes adients 
als espais ja existents.»

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

A l’apartat 9, al final del paràgraf

«9. Reforzar el uso de la figura de tutor-mentor o simi-
lar que facilite la transición de la etapa formativa a la 
etapa laboral, especialmente para los jóvenes en situ-
ación de especial vulnerabilidad. En cap cas la figura 
tutora o mentora ha de recaure en l’anomenat volunta-
riat corporatiu. Aquesta ha de ser una tasca duta a ter-
me des de l’Administració Pública per part de personal 
qualificat i amb unes condicions laborals dignes.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 11.

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

A l’apartat 12, al final del paràgraf

«12. Garantizar una dotación presupuestaria adecuada 
a las necesidades de la juventud de Catalunya medi-
ante el aumento del presupuesto de la Generalitat de 
Catalunya destinado a este fin i també demanem la ter-
ritorialització dels recursos estatals destinats a la Ga-
rantia Juvenil per tal de poder desenvolupar un model 
propi de Garantia Juvenil en directa interlocució amb 
el Moviment Associatiu Juvenil (MAJ) i consensuat 
amb la resta d’agents socials implicats, que respongui 
a les necessitats especifiques del jovent català.»

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

A l’apartat 13, al final del paragràf

«13. Garantizar una correcta coordinación y cola-
boración con el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE),los diferentes servicios de empleo autonómi-
cos y el resto de entidades y administraciones implica-
das en la planificación, ejecución y justificación de la 
Garantía Juvenil, preservant el desenvolupament d’un 
model propi de Garantia Juvenil a Catalunya.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 16.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98494)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació juvenil (tram. 302-00227/10).

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

Del punt 3

«3. Impulsar un Pla de foment de la sensibilització i 
implicació del sector empresarial català en el nou mo-
del de formació professional.»

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

Del punt 4

«4. Orientar a les empreses en la detecció d’oportuni-
tats que puguin comportar la contractació de persones 
joves amb el perfil professional adequat a les seves ne-
cessitats.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.a

«a) Intensificar la coordinació transversal de les po-
lítiques de formació, ocupació i foment de l’empre-
nedoria com a requisit imprescindible per a garantir 
l’eficàcia i l’eficiència del nou model i evitar possibles 
duplicitats o superposicions.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.b

«b) Continuar garantint que en el desenvolupament 
normatiu i subjectiu aplicable al sistema d’ocupació, al 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i al sistema de 
Formació Professional, es dugui a terme una correcta 
assignació de funcions i coordinació dels programes 
i serveis relacionats amb la millora de l’ocupabilitat 
(orientació per a la formació i/o l’ocupació, formació, 
acompanyament, foment de l’autoocupació i de l’em-
prenedoria, servies a empreses, etc), en el sí del Con
sell Català de Formació Professional.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Continuar garantint que s’incorporen les necessi-
tats específiques de la població menor de trenta anys a 
la definició de la carta de serveis bàsics a les persones 
en situació d’atur o cerca de feina.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Continuar utilitzant els indicadors quantitatius i 
qualitatius del model d’avaluació dels programes i ser-
veis en matèria d’ocupació, que permeten portar a ter-
me un seguiment més adequat de l’impacte d’aquests 
programes en l’atur juvenil a curt, mig i llarg termi-
ni. Aquesta avaluació té en compte la situació sòcio-
laboral de les persones participants al començament i 
al final del programa però també la comparativa amb 
l’evolució de la situació de col·lectius similars de joves 
que no participen d’aquests programes.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Continuar fomentant la motivació personal i la va-
loració de l’entorn social i territorial com a principis 
transversals als programes d’ocupació destinats a la 
població juvenil (no únicament el formatiu i professi-
onal).»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Reforçar les actuacions d’informació i d’assistèn-
cia individualitzada a les persones joves en relació als 
programes d’intermediació, formació, capacitació per 
l’ocupació i emprenedoria, mitjançant la posada en 
marxa de la xarxa d’impulsors de la Garantia Juve-
nil.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 10 i 11

«10. Trametre al Parlament de Catalunya el document 
«Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalu-
nya: Garantia Juvenil 2014-2020», aprovat pel Con-
sell de Direcció del SOC el 9 de setembre de 2014, on 
es recull el finançament, estructuració, operativa d’ac-
cés, el seguiment, avaluació i difusió de la Garantia 
Juvenil a Catalunya. Aquest programa s’aplica en àm-
bits com la intermediació, la millora de l’ocupabilitat i 
l’impuls de l’emprenedoria i de l’autoocupació.»

10 Esmena núm. 10
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Seguir garantint una dotació pressupostària ade-
quada a les necessitats de la joventut de Catalunya 
mitjançant l’augment del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya destinat a aquesta finalitat derivada dels 
fons del «Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil a Ca
talunya 20142020.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Continuar impulsant, per part de la Generalitat 
de Catalunya, una correcta coordinació i col·laboració 
amb el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), els 
diferents serveis d’ocupació autonòmics i la resta d’en-
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titats i administracions implicades a la planificació, 
execució i justificació de la Garantia Juvenil.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 13 bis

«13 bis. Instar el Govern de l’Estat a establir un me-
canisme de finançament que possibiliti la bestreta del 
100% de la dotació de la Garantia Juvenil per tal de 
garantir la seva execució.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya 
un exhaustiu Informe d’Execució de les mesures apro-
vades al ple específic de polítiques de joventut (amb 
especial èmfasi en aquelles relacionades amb la lluita 
contra l’atur juvenil) que inclogui, com a mínim, la se-
güent informació: 

– Situació actual de cada un dels 76 blocs temàtics 
i dels 14 eixos de treball, així com les seves mesures 
principals.

– Justificació de les mesures pendents d’executar.

– Indicadors quantitatius i qualitatius disponibles del 
resultat i impacte de les principals mesures executades 
en la situació dels joves.

– Calendari previst d’execució de les mesures no ini-
ciades.

– Previsió pressupostària desglossada de cada un 
dels 76 blocs temàtics i dels 14 eixos de treball, així 
com de les seves mesures principals.

– Entitats/departaments implicats en l’execució dels 76 
blocs temàtics i dels 14 eixos de treball, així com les se-
ves mesures principals.» 

14 Esmena núm. 14
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 16

«16. Informar de l’estat d’execució de les mesures diri-
gides a joves i aprovades en el ple específic de políti-
ques de joventut celebrat el juliol de 2013 en el termini 
màxim d’un any a comptar des de l’aprovació de la 
present moció, tenint en compte les noves necessitats 
que puguin sorgir i d’acord amb la disponiblitat pres
supostària.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre política industrial
Tram. 302-00228/10

Esmenes presentades

Reg. 98470; 98480; 98489; 98497 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98470)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre política industrial (tram. 
302-00228/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió al punt 1

«El Parlament insta el Govern a: 

1. Dedicar el 5% del pressupost del 2015 a inversió en 
infraestructures relacionades amb el desenvolupament 
econòmic, i acompanyar-ho de programes específics 
per a cada una d’aquestes: carreteres, polígons indus-
trials, centres logístics, connexions portuàries, ferro-
viàries i aeroportuàries. I així instar el Govern de l’Es-
tat a: 

a) Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari del 
Mediterrani com a element dinamitzador de l’econo-
mia de la península ibèrica, d’acord amb l’Agenda Ca-
talana del Corredor Mediterrani.

b) La construcció dels accessos viaris i ferroviaris defi-
nitius als ports de Barcelona i Tarragona.

c) Establir un nou model de gestió dels ports de Barce-
lona i Tarragona basat en una major autonomia i gestió 
compartida.

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

Addició d’un nou punt 1 bis

«1 bis. El Parlament insta el Govern a exigir al Govern 
de l’Estat: 

a) Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari 
del Mediterrani com a element dinamitzador de l’eco-
nomia de la península ibèrica, d’acord amb l’Agenda 
Catalana del Corredor Mediterrani.
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b) La construcció dels accessos viaris i ferroviaris defi-
nitius als ports de Barcelona i Tarragona.

c) Transferir a la Generalitat de Catalunya els ports de 
Barcelona i Tarragona.»

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

Modificació lletra d del punt 4

«d) L’impuls del nou concepte Impulsar la generació 
d’energia distribuïda per generar i transportar energia 
(plaques solars, geotèrmia, molins...).»

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

Modificació de la lletra e del punt 4

«e) Impulsar les centrals de biomassa que permetin la 
millora de la gestió forestal i el tractament de residus 
orgànics urbans tals com les restes de poda.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 8

«8. Instar al diàleg social entre la part patronal i la 
representació dels treballadors en aquelles indústries, 
com ara les del grup Rotocayfo, en les que es produeixi 
una modificació substancial de les condicions de tre-
ball. En aquest sentit el Govern impulsarà la partici-
pació de la representació dels treballadors en la presa 
de decisions estratègiques en l’àmbit de la indústria, 
oferirà la mediació quan hi hagi desacords i desenvo-
luparà aquelles actuacions que afavoreixin la concer-
tació social com a millor mètode per prendre decisions 
afavoridores del manteniment del teixit industrial en el 
llarg termini.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98480)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
política industrial (tram. 302-00228/10).

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

D’un nou punt

0a. Establir mesures per garantir com a objectiu des-
tinar el 3% del PIB en polítiques industrials a finals 
de 2016.

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

D’un nou punt

0b. Impulsar una política industrial activa garantint 
un gir en la política de la Generalitat passant de la si-
tuació d’inhibició actual a dissenyar una nova política 
industrial.

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

Del primer paràgraf del punt 1

[...] i acompanyar-ho de programes específics amb cri-
teris de sostenibilitat econòmica, ecològica i mediam-
biental.

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

D’un apartat d al punt 1

d. Garantir l’equilibri territorial també en les infraes-
tructures per evitar les desigualtats territorials.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 2

2. Aprovar un Pla estratègic consensuat amb els agents 
socials i sindicals implicats per al futur centre tecno-
lògic avançat que sorgirà a partir de la integració dels 
6 centres existents amb l’objectiu d’enfortir les políti-
ques d’innovació i transferència de coneixement. Cal-
drà garantir la connexió del nou centre amb el sector 
empresarial a través d’un nou model de governança 
que faciliti la relació entre l’activitat del centre i l’em-
presa, i a través de plataformes que generin nous eco-
sistemes d’innovació on posar en contacte empreses, 
coneixement i emprenedors. Aquest pla estratègic serà 
presentat a la Comissió d’Empresa i Ocupació durant 
el primer semestre de l’any 2015.
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6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 3

3. Realitzar un mapa de les telecomunicacions de Ca-
talunya per conèixer la situació de les mateixes i des-
envolupar un Pla de millora d’aquestes infraestructu-
res que permeti continuar desenvolupant la societat de 
la comunicació i la informació al nostre país. Aquests 
treballs seran presentats a la Comissió d’Empresa i 
Ocupació durant el primer semestre de l’any 2015 
amb l’objectiu d’evitar col·lectius exclosos i garantir la 
igualtat i l’equitat en el seu accés.

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

A l’apartat b del punt 4

b) Una proposta de xarxes tancades d’energia a través 
d’empreses públiques o mixtes.

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 4

f) La creació d’una Empresa Pública d’Energia que 
pugui operar en el mercat, que ofereixi plans i propos-
tes d’estalvi i eficiència i l’impuls de les renovables.

g) Una proposta de modificació de la llei del sector 
elèctric que contempli un model de lideratge públic.

h) Que presenti un pla pel tancament de les centrals 
nuclears operatives a Catalunya, que permeti un pla 
pont en el que dels darrers anys de funcionament de les 
plantes amortitzades es pugui extreure els recursos per 
invertir en alternatives econòmiques pels entorns de 
les plantes, inversió en renovables i estalvi i eficiència.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 5

5. Dissenyar polítiques territorials de desenvolupa-
ment industrial concertadament amb els agents dels 
diferents territoris, des del lideratge públic, aprofitant 
el coneixement existent, així com les fortaleses i les 
oportunitats sectorials de cada un d’aquests, i afavo-
rint l’elaboració d’estratègies de futur més sòlides: 
emprenedoria, creixement empresarial, localització i 
aterratge empresarial, amb especial atenció a l’Ebre, el 

Penedès, l’Anoia, el Bages, Osona i el Pirineu. Aquests 
treballs seran presentats a la Comissió d’Empresa i 
Ocupació durant el primer semestre de l’any 2015.

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 5 bis

5 bis. Que el Govern exerceixi el lideratge per tal que 
el Departament d’empresa i ocupació, empresa contra-
ctada per dur a terme el Pla industrial i representants 
dels treballadors de l’empresa Power Controls de Sant 
Vicenç de Castellet, tornin a la taula de reunions de 
forma immediata amb l’objectiu de buscar el compli-
ment del Pla industrial que finalitza el 31 de desembre.

11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 5 ter

5 ter. Que el Conseller Puig, presenti el projecte in-
dustrial que afirma tenir per al Solsonès que ha de re-
ubicar als treballadors de TRADEMA no més enllà de 
Gener del 2015 atès que els 90 treballadors afectats 
finalitzen l’atur al febrer.

12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 7

7. Dissenyar polítiques de concertació i col·laboració 
públic-privada, amb lideratge públic i blindar els ac-
tuals llocs de treball i les condicions laborals, que 
permetin anticipar tendències i prevenir processos de 
transformació i de desindustrialització al nostre pa-
ís, evitant la pèrdua de llocs de treball i el tancament 
d’empreses.»

13 Esmena núm. 13
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. Garantir que els ajuts públics a les multinacionals 
es tradueixin en compromisos de creació de treball es-
table i de qualitat.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu Portaveu adjunt  
GP ICV-EUiA  GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 98489)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre política industrial (tram. 
302-00228/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.c

«El Parlament insta el Govern a: 

1.c) Establir un nou model de gestió dels ports de 
Barcelona i Tarragona basat en una major autonomia 
i gestió compartida, sempre respectant la distribució 
competencial i la legislació aplicable.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98497)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre política industrial (tram. 302-
00228/10).

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

Del punt 1

«1. En el pressupost del 2015, mantenir almenys en els 
mateixos nivells del pressupost del 2014 a la inversió 
en infraestructures relacionades amb el desenvolupa-
ment econòmic, i acompanyar-ho de programes espe-
cífics per a cada una d’aquestes: carreteres, polígons 
industrials, centres logístics, connexions portuàries, 
ferroviàries i aeroportuàries. i així instar el Govern de 
l’Estat a:»

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

D’un apartat d al punt 1

«d) Desclassificar d’Interès General i traspassar a la 
Generalitat els aeroports de Girona - Costa Brava, de 
Reus i de Sabadell, fent possible la gestió individua-
litzada d’aquests aeroports des dels respectius territo-
ris.»

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Aprovar en els propers tres mesos un nou Pla 
d’Energia que promogui la transició energètica i l’as-
sumpció de les polítiques d’energia per part de la Ge-
neralitat i que afavoreixi la generació d’energies netes 
i que contempli:» 

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

Del punt 5

«5. Donar suport al disseny de polítiques territorials 
de desenvolupament industrial públics i privats pels 
agents dels diferents territoris, aprofitant el coneixe-
ment existent, així com les fortaleses i les oportunitats 
sectorials de cada un d’aquests, i afavorint l’elaboració 
d’estratègies de futur més sòlides: emprenedoria, crei-
xement empresarial, localització i aterratge empresa-
rial, localització i aterratge empresarial, amb especial 
atenció a l’Ebre, el Penedès, l’Anoia, el Bages, Osona 
i el Pirineu. Aquests treballs seran presentats a la Co-
missió d’Empresa i Ocupació durant el primer semestre 
de l’any 2015.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Reiterar el suport constant a les empreses i treba-
lladors que estan patint les conseqüències de la crisi 
al nostre país, i afavorir els mecanismes per cercar les 
millors solucions a les situacions de dificultats que pa-
teixen les empreses pel que fa a la seva viabilitat i al 
menor perjudici possible en els drets de les persones 
treballadores.»
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 8

«8. El Parlament vol mostrar tot el seu recolzament als 
treballadors de les empreses Cemex, Tradema, Cerà-
micas Foix, Jonhson Control, Delphi, Ficosa, Almirall, 
AIstom, Panrico, SCA Converting, Grupo Castilla, 
Copirineu, Neoelectra, Alier, Albasa, Valeo, Expafruit, 
Ibérica de Altavoces, Rotocayfo, Grobe i Sharp, així 
com a totes aquelles empreses amb expedients de regu-
lació d’ocupació en procés.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre esports
Tram. 302-00229/10

Esmenes presentades

Reg. 98097; 98102; 98490; 98493; 98502 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98097)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre esports 
(tram. 302-00229/10).

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

De l’apartat 3

«3. El Parlament mostra el rebuig de les Inspeccions 
generalitzades de la Seguretat Social als clubs espor-
tius d’arreu. Al mateix temps, insta el Govern a dema-
nar al Govern Espanyol que impulsi una nova moratò-
ria de les inspeccions de Treball i la Seguretat Social 
als clubs esportius. I a requerir al mateix Govern Cen-
tral un tractament específic per a tot el voluntariat es-
portiu que percep compensacions per la tasca esportiva 
realitzada.

El Parlament insta el Govern a: 

3.1. Sol·licitar al Govern de l’estat i al organismes 
competents que aturin, posant en marxa una nova mo-
ratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’es-
port de base que havia de començar l’1 de novembre 
de 2014, i que ha estat considerat en el sector com una 
causa general que els sanciona socialment de manera 
injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho de-
mandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar 
aquestes mesures.

3.2. Sol·licitar al Govern de l’Estat que revisi i pro-
posi les alternatives necessàries per regular conve-
nientment les activitats remunerades que es realitzin 
dins l’àmbit de les entitats esportives, en el marc del 
Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Ba-
se, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral 
i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, alhora 
que no exclogui a ningú per la seva situació; així tam-
bé que proposi les mesures oportunes per assegurar el 
manteniment de la xarxa consolidada de voluntarietat 
esportiu, que realitza una tasca altruista i la compen-
sació econòmica de la qual per les despeses ocasiona-
des per l’activitat que realitzen, en cap cas pot ser con-
siderada com a salari.

3.3. Sol·licitar al Govern de l’Estat, en el marc del que 
preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya vigent, que 
transfereixi mitjans i recursos a la Generalitat, per po-
der exercir la seva competència en aquesta matèria i 
perquè pugui, amb participació de les federacions es-
portives i el teixit associatiu del sector, implementar un 
Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, 
incorporant la prestació dels diferents serveis que re-
alitzen els clubs i les entitats esportives sense ànim de 
lucre.»

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

A l’apartat 5

«5. El Parlament mostra el rebuig a la llicència Única 
Esportiva i dóna suport al Govern per interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat, si així ho avala l’informe 
del Consell de Garanties Estatutàries d’acord amb els 
continguts del Dictamen 24/2014 de 27 de novembre, 
del Consell de Garanties Estatutàries, sobre la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sec-
tor públic i altres mesures de reforma administrativa.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final de l’apartat 12

«12. Impulsar una nova moratòria per a l’homologació 
dels títols federatius fins que finalitzin els tràmits de 
modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exer-
cici de les professions de l’esport que actualment està 
en tramitació. Al mateix temps, insta el Govern a tro-
bar la fórmula, juntament amb les Federacions Espor-
tives, per reconèixer de manera automàtica aquestes 
titulacions esportives anteriors al 2008. Aquesta nova 
fórmula ha de donar ple protagonisme a les federaci-
ons esportives per tal que siguin aquestes les impulso-
res i homologadores dels plans formatius, de la seva 
gestió i de l’expedició de titulacions, i ha de ser con-
sensuada amb l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya i amb el Col·legi de Llicenciats en Educa-
ció Física i Ciències de l’activitat Física i l’Esport de 
Catalunya, per tal que les mesures que s’adoptin no 
perjudiquin els drets ni les expectatives professionals 
d’aquets titulats.»

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

De l’apartat 13

«13. Reconèixer la tasca del Centre de Tecnificació Es-
portiva d’Esplugues i també de la residència i de l’Ins-
titut Blume en la promoció de l’esport d’elit, evitant el 
seu trasllat a Sant Cugat i assegurant la continuïtat del 
Centre de Tecnificació i de tots els seus serveis a l’actu-
al emplaçament.

13.1. Ratificar la Resolució 281/X del Parlament de 
Catalunya, aprovada a la Comissió d’Afers Instituci-
onals en la que s’insta el Govern a mantenir el Centre 
de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat en 
el seu actual emplaçament assegurant la continuïtat de 
la totalitat del serveis i instal·lacions que el conformen, 
renunciant a qualsevol operació de venda dels terrenys 
o de trasllat de les instal·lacions a una altra ubicació.

13.2. Que comparegui el Conseller de la Presidència a 
la Comissió d’Afers Institucionals per informar sobre 
el posicionament del Govern sobre el futur del Centre 
de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou paràgraf a l’apartat 15

«Impulsar les inversions imprescindibles per millorar 
la comunicació, per ferrocarril i carretera, entre les 
comarques del Pirineu i la resta del territori català, in-
dependentment de que es concreti o no la candidatura 
a uns Jocs Olímpics d’Hivern, amb l’objectiu de millo-
rar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del 
Pirineu i facilitar l’accés de la resta de la ciutadania a 
la pràctica dels esports d’hivern.»

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

D’un nou apartat 16

«16. Presentar en el termini de tres mesos al Parlament 
un informe sobre les mesures adoptades i previstes pel 
Govern en aplicació de l’article 2.6 de la Llei 3/ 2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’es-
port, que estableix l’obligació de que el Departament 
competent en matèria d’Esports fomenti mesures d’ac-
ció positiva d’informació, orientació, motivació, asses-
sorament o altres procediments que facilitin i fomen-
tin la presència de dones en les professions pròpies de 
l’àmbit de l’esport.»

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

D’un nou apartat 17

«17. Presentar al Parlament en el termini de sis me-
sos un projecte de creació de la Universitat de l’Esport 
de Catalunya, a partir de l’actualització de l’informe 
elaborat per l’INEFC, el desembre de 2003, després 
d’un procés participatiu que reculli les opinions i les 
demandes del món de l’esport català.»

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 18

«18. Traslladar a la Junta Directiva del F.C Barcelo-
na la conveniència de que, d’acord amb les fórmules 
que prevegin els estatuts de l’entitat, se sotmeti a la 
consideració dels socis i sòcies del Club, la necessitat 
d’eliminar o substituir el nom de José Luis Núñez de 
la denominació oficial del Museu del F.C. Barcelona, 
anomenat Museu President Núñez des de l’any 2000, 
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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 F.C. Barcelo-
na i de l’esport.»

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 19

«19. El Parlament: 

1. Lamenta i condemna els darrers episodis de violèn-
cia relacionats de forma directa o indirecta amb l’es-
port i en concret amb el futbol, i que son radicalment 
incompatibles amb els valors que defensa l’esport.

2. Insta el Departament d’Interior a continuar esmer-
çant tots els esforços necessaris per a identificar els 
autors d’atacs a persones i desarticular els grups vio-
lents que es mouen a l’entorn del món del futbol.»

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98102)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Albert Donés i An-
tequera, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre esports (tram. 302-
00229/10).

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

2. El Parlament insta el Govern a reconèixer els bene-
ficis sobre la salut, l’educació i la socialització de la 
pràctica esportiva sobre els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya i la necessitat d’invertir en polítiques públi-
ques per tal de fomentar i afavorir l’accés a la pràctica 
d’activitat física i esportiva.

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

3. El Parlament mostra el rebuig de les Inspeccions ge-
neralitzades de la Seguretat Social als clubs esportius 
d’arreu. Al mateix temps, insta el Govern a demanar 
al Govern Espanyol que impulsi una nova moratòria 
de les inspeccions de Treball i la Seguretat Social als 
clubs esportius. I a requerir al mateix Govern Central 

un tractament específic per a tot el voluntariat esportiu 
que percep compensacions per la tasca de voluntariat 
esportiu.

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

6. Sol·licitar al Govern Central que torni l’IVA de les 
instal·lacions esportives del màxim actual del 21% a 
l’IVA reduït del 10%.

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

7. Iniciar els treballs necessaris per elaborar una llei 
de mecenatge que tingui present l’àmbit esportiu, de 
manera que fomenti la inversió privada en el món de 
l’esport.

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

8. Garantir al proper pressupost de la Generalitat per 
al 2015 i posteriors, la recuperació de les partides pres-
supostàries i imports anteriors a la crisi econòmica pel 
foment de l’esport federat i escolar, en la mesura de les 
possibilitats pressupostàries.

6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

9. No disminuir, i procurar augmentar, al proper pres-
supost de la Generalitat del 2015 i posteriors, en la 
mesura de les possibilitats pressupostàries, la partida 
pressupostària de subvencions i ajudes al manteniment 
d’instal·lacions i equipament esportius de Catalunya, 
per tal de finalitzar aquelles que estan inacabades i 
adequar la resta, així com adaptar les actuals instal-
lacions esportives a la normativa actual.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

10. Desenvolupar el Pla Estratègic de l’Esport Escolar 
de Catalunya i el Pla Estratègic d’Esport Universitari de  
Catalunya com a veritable eina de foment de l’activitat 
física entre els infants i joves del país, per tal de po-
tenciar l’esport escolar i universitari afavorint un estil 
de vida saludable, la integració social i la promoció de 
valors positius com l’esforç i el treball en equip.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Albert Donés i Antequera
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 98490)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre esports (tram. 302-00229/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 3

3. El Parlament mostra el rebuig de les Inspeccions ge-
neralitzades de la Seguretat Social als clubs esportius 
d’arreu.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 3, que resta redactat de la següent manera

3. El Parlament acorda impulsar i sensibilitzar a les 
entitats esportives sobre la necessitat de regularitzar 
els seus treballadors i col·laboradors d’acord amb la 
legislació vigent per tal d’evitar situacions d’irregula-
ritats laborals i les sancions que aquestes comporten.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. El Parlament es compromet incloure en l’actual mo-
dificació de la llei 3/2008, de 23 d’Abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport una regulació específica 
sobre el voluntariat esportiu per tal de definir-la com: 

«El conjunt d’activitats d’interès general desenvolupa-
des per persones físiques, sempre que es realitzin de 
manera desinteressada i voluntària, sense portar cau-
sa d’una relació laboral, funcionarial o mercantil, o 
d’una obligació personal o deure jurídic a través d’or-
ganitzacions sense ànim de lucre i sense substituir, en 
cap cas, serveis professionals remunerats».

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix el punt 12 de la moció.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98493)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre esports (tram. 302-00229/10).

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

Del punt 2

«2. El Parlament insta el Govern a reconèixer els bene-
ficis sobre la salut, l’educació, la cohesió social i la so-
cialització de la pràctica esportiva sobre els ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya, i la necessitat d’invertir en 
polítiques públiques de foment i de facilitats d’accés a 
la pràctica d’activitat física i esportiva.»

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

Del punt 5

«5. El Parlament mostra el rebuig a la llicència Única 
Esportiva i dóna suport al Govern per interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat, tal i com ho avala l’infor-
me del Consell de Garanties Estatutàries, i com ja va 
aprovar a instar en la Moció 81/X.»

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

Del punt 11

«11. Cercar fórmules, juntament amb els representants 
de les Federacions Esportives i dels Consells Espor-
tius de Catalunya, per evitar que cap menor d’edat es 
vegi limitat a poder practicar esport per qüestions eco-
nòmiques.»

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

Del punt 12

«12. Impulsar una nova moratòria de l’entrada en vi-
gor del règim sancionador previst a la Llei 3/2008, de 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. 
Al mateix temps, insta el Govern a cercar la fórmula, 
juntament amb les federacions esportives, per tal de fa-
cilitar la incorporació al Registre Oficial de Professio-
nals de l’Esport de Catalunya de totes aquelles perso-
nes que es trobin en possessió d’una titulació federativa 
anterior al 2008 i puguin acreditar experiència.»
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5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 15

«15. Recolzar institucionalment i econòmica, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries, a esportistes, 
clubs esportius, federacions esportives i ajuntaments 
per l’organització a Catalunya d’esdeveniments espor-
tius de rellevància esportiva, impacte econòmic i re-
percussió mediàtica internacional.

Donar suport a la vertebració del territori, i a les mo-
dalitats esportives d’hivern, tot ajudant a la concreció 
i impuls deis Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Piri-
neus, cercant el consens necessari entre les diferents 
institucions Implicades.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 16

«16. Donar suport en defensa d’un model esportiu 
exempt de violència.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 98502)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio García 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre esports (tram. 302-00229/10).

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

D’un nou punt

«16. El Parlament de Catalunya condemna tot els ac-
tes de violència, racisme, xenofòbia i la intolerància a 
l’esport.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Sergio García Pérez
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques transversals amb 
relació a la violència contra les dones
Tram. 302-00230/10

Esmenes presentades
Reg. 98100; 98476; 98483; 98495; 98503 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 98100)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques transversals amb relació a la violència 
contra les dones (tram. 302-00230/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt

Punt d.2) al punt 12.d

12. Als pressupostos 2015, ampliar els recursos des-
tinats a la lluita contra les violències masclistes per, 
com a mínim: 

d) Dotar de recursos l’atenció a totes les violències 
masclistes, garantint així els Serveis integrals que fixa 
la llei 5/2008.

d.2) Incorporar en els Serveis d’atenció a dones l’aten-
ció a menors víctimes de la violència masclista.

2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

Punt d.3) al punt 12.d

12. Als pressupostos 2015, ampliar els recursos des-
tinats a la lluita contra les violències masclistes per, 
com a mínim: 

d) Dotar de recursos l’atenció a totes les violències 
masclistes, garantint així els Serveis integrals que fixa 
la llei 5/2008.

d.3) Garantir l’assistència psicològica en serveis pú-
blics a altres familiars o persones properes a la dona 
víctima de violència masclista (pares, mares, fills/es, 
etc.), les quals també són víctimes directes o indirectes 
de la violència masclista.
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3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt

Punt d.4) al punt 12.d

12. Als pressupostos 2015, ampliar els recursos des-
tinats a la lluita contra les violències masclistes per, 
com a mínim: 

d) Dotar de recursos l’atenció a totes les violències 
masclistes, garantint així els Serveis integrals que fixa 
la llei 5/2008.

d.4) Creació de Serveis d’atenció a homes que hagin 
exercit violència masclista.

4 Esmena núm. 4
D’addició
Grup Mixt

Punt j.2) al punt 12.j

12. Als pressupostos 2015, ampliar els recursos des-
tinats a la lluita contra les violències masclistes per, 
com a mínim: 

j) Incrementar les hores i propostes de formació espe-
cífica des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalu-
nya, especialment per als i les agents de les OAC dels 
Mossos d’Esquadra.

j.2) Establir mecanismes per garantir que sempre que 
una dona que hagi patit violència masclista es dirigeixi 
als Mossos d’Esquadra serà atesa per un/a agent (pre-
feriblement dona) amb formació específica en abordat-
ge de violència masclista.

5 Esmena núm. 5
D’addició
Grup Mixt

Punt l al punt 12

l) Augmentar els recursos per a la sensibilització i la 
prevenció de la violència masclista a través de progra-
mes com el «Talla amb els mals rotllos».

6 Esmena núm. 6
D’addició
Grup Mixt

Punt c al punt 22

22. El Parlament de Catalunya reclama al Consell de 
Govern de la CCMA: 

a) el compliment dels criteris de paritat als mitjans de 
comunicació públics de Catalunya

b) la revisió i millora del compliment de les «Reco-
manacions pel tractament de la violència masclista als 
mitjans de comunicació», especialment quant a infor-
mació de fons sobre la violència sexista (causes estruc-
turals, violències diverses) i quant a la inserció habi-

tual d’informació sobre els recursos existents per a 
suport o denúncia.

c) Prohibir en els mitjans de comunicació públics tots 
aquells anuncis que tinguin un tracte denigrant amb 
les dones o que presentin una imatge de les dones ob-
jectificada.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98476)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Cap-
devila, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques trans-
versals amb relació a la violència contra les dones 
(tram. 302-00230/10).

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

1. Promoure un Acord social, jurídic i polític, que pro-
mourà i actualitzarà les accions urgents a desenvolu-
par per eradicar la violència masclista a Catalunya, a 
partir de la col·laboració dels grups parlamentaris, els 
moviments de dones i feministes, la Plataforma Unità-
ria contra les Violències de Gènere de Catalunya i els 
operadors jurídics. L’Acord tindrà per objectiu elabo-
rar recomanacions en aquest àmbit.

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

2. Informar a la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració sobre el contingut i els acords presos a la 
Comissió Nacional per una Intervenció Coordina-
da contra la Violència Masclista, reunida el passat 9 
de desembre per a avaluar la situació actual i refer el 
Programa d’Intervenció Integral contra la Violència 
Masclista (PIIVM 2012-2015) preveient accions con-
tra l’increment de morts produït el 2014 amb mesures 
extraordinàries i vigilància més atenta.

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

3. Personar-se, com a administració de la Generalitat, 
en qualitat d’acusació popular, en tots els processos 
penals en cas de mort de dones i d’infants derivades de 
la VM i garantir els serveis d’assistència jurídica a les 
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famílies en l’exercici de l’acusació particular i, també, 
en cas que una dona pateixi agressions greus per vio-
lència masclista a Catalunya, excepte quan ja s’hi per-
soni alguna altra administració pública.

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

5. Que es faci efectiu el compliment de la Resolució 
323/X per la qual s’insta a ubicar l’Observatori Català 
de la Justícia de la Violència Masclista dins del Centre 
d’Estudis Jurídics del Departament de Justícia.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou punt, 5 bis

5 bis. Encarregar a l’Observatori Català de la Justícia 
de la Violència Masclista la realització i presentació 
d’estudis amb coordinació amb el Departament d’In-
terior, sobre atestats, diligències d’investigació, denún-
cies i mesures de protecció en l’àmbit policial a Cata-
lunya.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

7. Introduir la perspectiva de gènere en totes aquelles 
mesures que es duguin a terme per combatre la pobre-
sa i l’exclusió social.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

10. Recuperar el model especialitzat del «Programa 
de seguretat contra la violència masclista» i promou-
re uns protocols de seguiment d’avaluació en el cas de 
dones assassinades.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

11. Continuar el desplegament territorials, en l’àmbit 
Vegueria, pel que fa a les Unitats de Valoració Foren-
se Integral de Catalunya tal com preveu la Disposició 
Addicional segona de la Llei 1/04 de Mesures Inte-
grals contra la violència de gènere.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou punt, 11 bis 

11 bis. Garantir que totes les dones usuàries del servei 
siguin examinades per un equip forense d’ofici.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12. Als pressupostos 2015, consolidar els recursos 
destinats a la lluita contra les violències masclistes 
per, com a mínim: 

11 Esmena núm. 11

De modificació i d’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12.a) Realitzar una avaluació qualitativa i quantita-
tiva, amb tots els agents implicats, del funcionament 
dels SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) i dels 
SARV (Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violèn-
cia) per tal d’adequar el nombre de professionals a les 
necessitats existents a l’àrea d’influència territorial de 
cada SIE.

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12.b) Mantenir el fons econòmic específic anual amb 
què el Govern dota els ens locals per a garantir la su-
ficiència de la prestació dels Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIADs) i garantir la gestió espe-
cialitzada i acreditada d’aquests serveis.

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12.c) Mantenir els recursos destinats a subvencions 
i/o convenis amb les entitats de dones que gestionen 
xarxes i serveis d’atenció a les víctimes de violències 
masclistes i garantint-ne el pagament, per no posar en 
risc la sostenibilitat econòmica de les entitats subven-
cionades.

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12.d) Continuar dotant de recursos l’atenció a totes les 
violències masclistes, garantint així els Serveis inte-
grals que fixa la llei 5/2008.

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12.h) Crear, tan aviat com les disponibilitats pressu-
postàries ho permetin, l’Oficina d’Atenció a la Víctima 
dels Pirineus i l’Aran, per tal de complementar la co-
bertura territorial existent.
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16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12.i) Incrementar el número de professionals de reforç 
dels jutjats de violència masclista i de l’oficina judicial.

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

17. Dur a terme anualment una revisió de la formació 
específica que reben els treballadors dels diferents De-
partaments de la Generalitat de Catalunya, de forma 
especial aquells professionals que estiguin en tracte di-
recte amb possibles víctimes de violència masclista en 
ser el personal que representa la porta d’accés al sis-
tema públic.

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

18. Presentar a la Comissió d’Empresa i Ocupació, du-
rant el proper període de sessions, una avaluació, del 
Departament d’Empresa i Ocupació, sobre l’aplicació 
de les mesures i bonificacions relatives al foment de 
l’ocupació per a dones víctimes de violència masclista.

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

19. Continuar aplicant les garanties de singularitat de 
les víctimes de violència masclista en els programes 
de formació, tallers ocupacionals i programes d’inser-
ció sociolaboral.

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou punt, 20 bis

20 bis. Desenvolupar de forma més ambiciosa les me-
sures incloses en la moció 68/X aprovada al Parlament 
sobre els programes de prevenció de la violència mas-
clista i les relacions abusives entre les persones joves, 
a fi d’avaluar les polítiques públiques en aquest àm-
bit, intensificar la formació i sensibilització i garantir 
el desplegament normatiu adequat per lluitar contra 
aquesta situació de violència.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 98483)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carmen de Rivera i Pla, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques transversals amb relació a la violència contra les 
dones (tram. 302-00230/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3

3. Personar-se, com a administració de la Generali-
tat, en qualitat d’acusació popular, en tots els proces-
sos penals en cas de mort o lesions greus per violèn-
cia masclista a Catalunya, excepte quan ja s’hi personi 
alguna altra administració pública, igual que en els 
casos de corrupció política on el Govern ha de perso-
nar-se, i amb l’obligació d’informar en seu parlamen-
tària sobre els casos on el Govern s’ha personat.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera i Pla
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98495)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques transver-
sals amb relació a la violència contra les dones (tram. 
302-00230/10).

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya acorda la constitució 
d’un Acord social i polític per a l’eradicació de la vi-
olència masclista que integri les institucions públi-
ques catalanes, les organitzacions socials, feministes 
i polítiques per tal de mostrar el rebuig ferm i unitari 
contra la violència masclista, evitar la regressió soci-
al respecte els drets de les dones elaborar recomana-
cions i mesures contra la violència vers les dones, fer 
seguiment de les polítiques públiques en aquest àmbit, 
participar dels espais de coordinació existents i emetre 
informes de caràcter públic.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. En virtut de l’article 82 de la llei 5/2008, i de l’ar-
ticle 5.3 del decret 60/2010 de 12 de maig, continuar 
convocant el ple de reunions ordinàries de la Comis-
sió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra 
la Violència Masclista 2 cops cada any, com a òrgan 
específic de coordinació institucional per a impulsar, 
seguir, controlar i avaluar les actuacions en l’abordat-
ge de la violència masclista, sens perjudici de les com-
petències d’impuls, seguiment i control dels departa-
ments de la Generalitat.»

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

Del punt 3

«3. En virtut de l’article 45 de la llei 5/2008 el Govern 
de la Generalitat s’ha de continuar personant, en qua-
litat d’acusació popular, en els casos processos penals 
en cas de mort o de lesions greus per violència mas-
clista a Catalunya, excepte quan ja s’hi personi alguna 
altra administració.»

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

Del punt 4

«4. Tal i com es preceptiu, en virtut de la disposició 
transitòria primera de la Llei 5/2008, durant el 2015, 
fer una nova avaluació de l’impacte social de la llei.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Durant el segon semestre del 2015 dur a terme la 
segona enquesta sobre violència masclista a Catalunya 
donant compliment al primer acord de la moció 68/X 
de desembre de 2013.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Iniciar els treballs de creació d’un Centre d’Estu-
dis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista, 
definit a la llei com a eina permanent d’estudi i de re-
cerca sobre la violència masclista i de formació i capa-
citació de professionals.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Tal i com es va aprovar a la CNVM, posar en mar-
xa abans que acabi 2014, el grup de treball sobre vi-
olència sexual de la Comissió Nacional per a una in-
tervenció coordinada contra la Violència masclista tal 
i com es va aprovar a la resolució 776/X de 17 de se-
tembre de 2014, sobre l’orientació política general del 
govern.» 

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Mantenir la Unitat de Valoració Forense Integral 
de la Ciutat de la Justícia, creada l’any 2009, encarre-
gada de donar suport i assessorament tècnic als jutjats 
de violència sobre la dona, funcionant com a finestreta 
única i que està a disposició dels jutges destinats als 
jutjats de violència contra la dona.» 

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12 a

«a) Continuar desplegant els servis dels SIE i SARV 
que operen a Catalunya amb l’objectiu de fixar proces-
sos de recuperació i reparació de les dones que han es-
tat o estan en situació de violència masclista i les seves 
filles i fills a càrrec.» 

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12 b

«b) Mantenir la dotació econòmica que el Govern dota 
els ens locals per a garantir la suficiència de la pres-
tació dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones 
i implementar millores resultants de l’avaluació dels 
serveis.»

11 Esmena núm. 11

De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 12 c

«c) Priorització dels recursos destinats a subvencions 
i/o convenis amb les entitats de dones que gestionen 
xarxes i serveis d’atenció a les víctimes de violències 
masclistes i garantir-ne el pagament per no posar en 
risc la sostenibilitat econòmica de les entitats subven-
cionades.»
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12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12 d

«d) Mantenir els recursos d’atenció a totes les dones 
víctimes de violència masclista, garantint així els ser-
veis integrals que fixa la llei 5/2008.»

13 Esmena núm. 13
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 12 e

«e) Continuar desplegant el protocol de lluita contra el 
tràfic de persones i éssers humans a Catalunya, signat 
el 17 d’octubre de 2013, per tal d’oferir suport jurídic, 
assistencial, de formació professional i d’accés als ser-
veis socials a les persones víctimes de tràfic i l’explo-
tació sexual i impulsar un programa transversal com a 
eina complementària al Protocol en tot allò referent al 
seu àmbit competencial.» 

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12 f

«f) Continuar garantint i dotant del fons de garantia 
per a cobrir l’impagament de pensions alimentàries i 
l’impagament de pensions compensatòries que fixa la 
llei 5/2008.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12 h

«h) Mantenir les cinc oficines descentralitzades de 
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de 
l’Ebre d’Atenció a la Víctima.» 

16 Esmena núm. 16
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 12 i

«i) Mantenir el número de professionals del jutjat de 
violència masclista i de l’oficina judicial acordats amb 
el TSJC.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12 j

«j) Continuar oferint formació específica des de l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya, especialment 
per als i les agents de les OAC dels Mossos d’Esqua-
dra.»

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12 k

«k) Mantenir els recursos adients per a programes de 
formació pel professorat i per a programes didàctics 
en tots els cicles educatius que reforcin els valors de la 
coeducació.» 

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 12 l

«l) Continuar impartint el «Curs sobre tràfic d’Éssers 
Humans i tractament de les víctimes» iniciat l’any 2012 
des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el 
«Curs sobre tràfic d’essers humans: explotació laboral 
» previst pel 2015, auspiciats per la institució CEPOL 
(Escola Europea de Policia) i adreçat a tots els cossos 
policials de Catalunya, de la resta de l’Estat, així com 
als de la resta de països de la UE.» 

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Instar els Col·legis d’Advocats a revisar el nombre 
de lletrats i lletrades amb formació específica sobre vi-
olència masclista adscrits als torns d’ofici en funció de 
la població de cada territori, per a garantir que tota do-
na que sigui víctima de violència masclista sigui assis-
tida per una advocada o advocat i si escau procurado-
ra o procurador i que les persones professionals hagin 
rebut la formació especialitzada en aquesta matèria i 
per a garantir l’activació del lletrat o lletrada des del 
moment de la denúncia i rapidesa dels lletrats i lletra-
des en resposta.» 

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. Continuar garantint, tal i com està previst en el 
Pla director d’equipaments judicials 2014-2020, la 

Fascicle tercer
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preservació de la intimitat de les víctimes en les depen-
dències judicials disposant d’espais i serveis especia-
litzats per atendre a dones amb diversitat funcional.» 

22 Esmena núm. 22
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 15

«15. Presentar al Parlament, sempre que no s’envaei-
xin competències estrictament judicials, un estudi del 
Grup de Treball sobre violència masclista adscrit a 
l’Observatori Català de la Justícia, sobre els motius 
pels quals les ràtios d’ordres de protecció concedides 
són tan baixes a Catalunya i sobre propostes de solu-
ció.»

23 Esmena núm. 23
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 16

«16. Presentar, anualment al Parlament, un informe del 
Departament d’Interior sobre l’evolució respecte a to-
tes les violències masclistes.» 

24 Esmena núm. 24
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 17

«17. Continuar realitzant i revisant la formació espe-
cífica al personal de sanitat, de serveis socials i d’ins-
pecció de treball.» 

25 Esmena núm. 25
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 18

«18. Presentar al Parlament una valoració sobre les 
mesures i les accions encaminades a eradicar la vio-
lència de gènere a l’àmbit laboral i el foment de l’ocu-
pació de les dones víctimes de violència.»

26 Esmena núm. 26
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 19

«19. Continuar aplicant les garanties de singularitat de 
les víctimes de violència masclista en els programes 
de formació tallers ocupacionals i programes d’inser-
ció laboral.»

27 Esmena núm. 27
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 20

«20. Continuar elaborant i difonent campanyes sobre 
violència masclista, via l’ICD, tot l’any. No només so-
bre la violència física, sinó especialment sobre les vio-
lències mes invisibles com la psicològica l’econòmica 
i la sexual.»

28 Esmena núm. 28
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 21

«21. Continuar garantint que la informació que s’apor-
ta des dels Gabinets de Comunicació de Mossos, òr-
gans judicials i qualsevol departament institucionals 
tingui en compte els criteris establerts per les «Reco-
manacions pel tractament de la violència masclista als 
mitjans de comunicació» i garantir formació específi-
ca també al personal d’aquests gabinets de premsa.» 

29 Esmena núm. 29
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 22 a

«a) El compliment escrupolós, tal com vénen fent els 
programes de la CCMA, dels criteris de paritat als mit-
jans de comunicació públics de Catalunya determinats 
pel «Mandat Marc del sistema públic de l’audiovisu-
al català», que estableix que «l»a igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre homes i dones i l’ús d’un llenguat-
ge no sexista també són exigències i valors que els mit-
jans de comunicació públics han de promoure.»

30 Esmena núm. 30
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 22 b

«b) Continuar revisant i millorant les Recomanacions 
pel tractament de la violència masclista als mitjans de 
comunicació especialment quant a informació de fons 
sobre la violència sexista i quan a la inserció habitual 
d’informació sobre els recursos existents per a suport 
o denúncia, en virtut del conveni signat entre el DBSF 
la CCMA per la observança de les recomanacions so
bre el tractament de la violència masclista als mitjans 
de comunicació.»
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31 Esmena núm. 31

D’addició
GP de Convergència i Unió

De l’enunciat del punt 24

«24. El parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar reclamant i fent les gestions oportunes davant 
del Govern espanyol per tal que:»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 98503)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques transversals amb 
relació a la violència contra les dones (tram. 302-
00230/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

En tot el text de la moció

«Modificar totes les referències a “violència masclis-
ta” per “violència contra les dones”.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 7

«7. Avaluar la incidència de les mesures dutes a terme 
per les diferents administracions amb l’objectiu d’era-
dicar la violència contra les dones.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 11 bis

«11 bis. Instar el Govern de la Generalitat a modifi-
car l’article 5.4 de la Llei 5/2008 del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista, amb l’objectiu d’in-
cloure la imposició del burka i el niqab com a actes de 
violència contra la dona.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 13

«13. Garantir el dret de que tota dona víctima de vi-
olència masclista a ser assistida de forma immediata 
per un advocat i un procurador especialitzat en violèn-
cia contra la dona en tots els processos i procediments 
administratius que tinguin causa directe o indirecta en 
la violència patida.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 15

«15. Presentar al Parlament, en dos mesos, l’estudi del 
Departament de Justícia sobre les ràtios d’ordres de 
protecció concedides a Catalunya.» 

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 21

«21. Vetllar perquè la informació que s’aporta des de 
les diferents administracions segueixi els criteris esta-
blerts per les “Recomanacions pel tractament de la vi-
olència masclista als mitjans de comunicació”.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 22 a

«a) Garantir els mateixos criteris d’accés als mitjans 
de comunicació públics de Catalunya amb indepen-
dència del gènere o de qualsevol altra circumstància 
personal.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De les lletres c i d de l’apartat 24.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de muntanya
Tram. 302-00231/10

Esmenes presentades
Reg. 98466; 98478; 98482 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98466)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de muntanya (tram. 302-00231/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Del punt 4. Nova redacció

«4. Dins les previsions pressupostàries per a l’any 
2015, prioritzar la instal·lació de mecanismes de pro-
tecció i de seguretat a la carretera C-14 a l’alçada de 
«tresponts» entre Organyà i Montant de Tost per evitar 
els despreniments de roques a la carretera, mentre no 
es construeixi el túnel, així com la construcció del tú-
nel de la carretera C-14 a l’alçada de «tresponts», re-
servant una partida pressupostària per iniciar la seva 
construcció al 2015.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Aturar els tancaments i deslocalitzacions de Delega-
cions, Oficines i altres serveis públics que depenen de 
la Generalitat des de les zones rurals cap a les capitals 
més poblades.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Revisar els criteris d’atorgament de les subvencions 
dels fons LEADER per tal de garantir que les inversi-
ons siguin més productives i que creïn ocupació.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient i la conferència sectorial d’Agricultura y Des-
envolupament Rural a que el reglament de la Política 
Agrària Comuna (PAC) reculli el 5% del sobre nacio-
nal a mesures específiques per a zones de muntanya.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Intercedir per tal d’aturar o condicionar el tancament 
de grans empreses arreu del territori i evitar la des-
trucció industrial que actualment s’està produint en 
moltes comarques rurals de Catalunya.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Aturar la creació de més impostos i taxes al sector 
agrari i ramader, com la instauració del nou cànon de 
l’aigua prevista pel 2015 ja que dificulta, encara més, 
la seva viabilitat.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Impulsar la Marca Pirineus i coordinar accions amb 
les diferents administracions públiques per tal de mi-
llorar el posicionament del turisme a les zones de mun-
tanya de Catalunya.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Presentar un pla de xoc per aturar la davallada de tu-
ristes i d’ingressos dels últims anys que afecta el turis-
me rural i de càmpings.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Augmentar la dotació pressupostària per impulsar la 
promoció turística dels Parcs Naturals de Catalunya.»
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10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Impulsar programes específics per a joves i dones per 
assegurar la igualtat d’oportunitats al món rural.»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Dotar més recursos econòmics per a la millora de ca-
mins a les zones rurals.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Recuperar el transport escolar gratuït per als alum-
nes dels nuclis agregats sense escola al seu poble.»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Recuperar la Sala de Control dels Mossos d’Esqua-
dra del Pirineu Occidental.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

«Presentar, en el termini d’un mes, un pla de xoc 
d’aprofitament forestal i de gestió de la biomassa per a 
la creació d’ocupació a les comarques amb més massa 
forestal.»

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98478)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 

subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de muntanya (tram. 302-00231/10).

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

D’un nou apartat 9

«9. En el termini de 3 mesos celebrar un ple monogrà-
fic al Parlament sobre l’equilibri territorial que inclo-
gui el debat d’infraestructures, comunicació, serveis 
públics i dinamització econòmica de tot el Pirineu i 
l’Aran juntament amb altres territoris desafavorits de 
Catalunya.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98482)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Cap-
devila, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mun-
tanya (tram. 302-00231/10).

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

Del punt 8

8. Completar, amb el diàleg permanent amb el territo-
ri, durant l’any 2015, l’ampliació dels Parcs Naturals 
de l’Alt Pirineu i d’Aigüestortes, així com la creació 
del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i de la Ser-
ra del Montsec.

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

D’un nou punt 9

Elaborar un estudi de viabilitat sobre les possibilitats 
de connexió entre les comarques pirinenques, mitjan-
çant la interconnexió de les diferents capitals de co-
marca de l’Alt Pirineu amb transport públic per tal de 
contribuir a fer un territori més cohesionat. 
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 10

Elaborar l’inventari d’un Pla de camins d’interès co-
marcal que tingui com a objectius establir la xarxa de 
camins públics aptes per el trànsit rodat, així com tenir 
una eina de treball que permeti encaminar les actu-
acions d’una forma molt clara, tant pels propis ajun-
taments com pel Consell Comarcal i fer-ne la difusió 
corresponent a traves de la pàgina web dels consells 
comarcals.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 11

Crear una Comissió de Camins, a nivell comarcal, for-
mada pel govern, la Diputació provincial i els ens lo-
cals, per tal de coordinar anualment les actuacions a 
realitzar pel que fa a la priorització dels arranjaments 
i/ o creació de camins que duen a nuclis habitats.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 12

Fer les gestions necessàries perquè en tots els proces-
sos electorals i participatius organitzats per la Gene-
ralitat de Catalunya, les llengües de comunicació es-
crita, que inclou tota la documentació escrita, també 
paperetes i sobres electorals, siguin les tres que són ofi-
cials a Catalunya: el català, el castellà i l’occità, ara-
nès, a l’Aran.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 13

Realitzar les actuacions oportunes davant del Govern 
de l’Estat perquè en tots els processos electorals i par-
ticipatius celebrats a Catalunya, les llengües de comu-
nicació escrita, que inclou tota la documentació escri-
ta, també paperetes i sobres electorals, siguin les tres 
que són oficials a Catalunya: el català, el castellà i 
l’occità, aranès a l’Aran.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aplicació de l’impost sobre di-
pòsits en entitats de crèdit i el seu impacte 
en l’execució de la Llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2014
Tram. 302-00232/10

Esmenes presentades
Reg. 98465; 98481; 98492; 98501 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98481)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplica-
ció de l’impost sobre dipòsits en entitats de crèdit i el 
seu impacte en l’execució de la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (tram. 302-
00232/10).

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

D’un nou punt

3.4. El Parlament insta el Govern a incloure en els ins-
truments que puguin determinar el marc pressupos-
tari del 2015, l’augment de les partides del Capítol 1, 
d’acord amb les negociacions que s’estableixin en les 
diferents meses de negociació per tal de recuperar el 
poder adquisitiu perdut en els últims 3 anys per part 
del personal depenent de la Generalitat. En aquest ma-
teix sentit, el govern establirà un calendari de negocia-
cions per recuperar les pagues de 2013, 2014 i la tota-
litat de la del 2012.

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

D’un nou punt

3.5. El Govern, dins les previsions pressupostàries pel 
2015, habilitarà una partida per recuperar els ajuts als 
empleats i empleades pel concepte de Fons d’acció so-
cial i altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la 
mateixa finalitat, sens perjudici de la contractació de 
pòlisses d’assegurances per a la cobertura de contin-
gències per accidents dels empleats i empleades.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

3.6. El Parlament insta el Govern a incloure en els ins-
truments que puguin determinar el marc pressupos-
tari del 2015 una partida per equiparar els permisos 
per conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
de tots els treballadors i treballadores de la Genera-
litat i deixar de discriminar en negatiu determinats 
col·lectius, fent especial atenció al dret a 30 hores per 
indisposició i el permís per acompanyar familiars per 
intervencions de Cirurgia Major Ambulatòria.

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

D’un nou punt

3.7. El Parlament insta el Govern a incloure en els ins-
truments que puguin determinar el marc pressupos-
tari del 2015 les partides necessàries per a la creació 
d’ocupació pública per tal de reduir l’elevada tempo-
ralitat entre el personal depenent de les administraci-
ons públiques i per tal de recuperar part de l’ocupació 
perduda des del 2011 i evitar que la disminució d’efec-
tius de personal al servei de la Generalitat i dels or-
ganismes públics que d’ella en depenen faci disminuir 
també la qualitat en la prestació dels diferents serveis. 
Així mateix, promourà processos de convocatòria de 
promoció interna en els cossos generals i en els espe-
cials, garantint que si es produeixen places vacants re-
sultants d’aquests processos, seran cobertes per per-
sonal interí per assegurar que no hi hagi disminució 
d’efectius en el servei.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98492)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’aplicació de l’impost sobre di-
pòsits en entitats de crèdit i el seu impacte en l’exe-
cució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014 (tram. 302-00232/10).

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

De refosa dels punts 1.1 i 1.2

«1.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
front a les obligacions derivades de la Disposició Ad-
dicional Vuitena de la Llei 1/2014 de pressupostos de 
la Generalitat per a l’any 2014 quan hi hagi sentència 
ferma en contra dels recursos presentats per les enti-
tats financeres pel que fa a l’autoliquidació de l’impost 
de dipòsits en entitats de crèdit de l’any 2014.»

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

Del punt 1.3

«1.3. El Parlament insta el Govern a aplicar els me-
canismes per evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels 
treballadors públics en cas de no concreció dels in-
gressos derivats de l’Impost sobre Dipòsits en Entitats 
de Crèdit, en compliment del que disposa el punt se-
gon de la Disposició Addicional Vuitena de la llei de 
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014.»

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

Del punt 2.2

«2.2. El Parlament insta el Govern a donar compliment 
immediat a la Disposició Addicional Vint-i-unena de la 
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, admi-
nistratives, financeres i del sector públic, segons la qual 
les retribucions íntegres anuals globals del personal di-
rectiu en cap cas no poden ésser superiors a les fixades 
per al càrrec de conseller de l’Administració de la Ge-
neralitat.»

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

Del punt 2.3

«2.3. El Parlament insta el Govern a suspendre amb 
caràcter immediat la meritació dels drets derivats de 
l’assistència a òrgans col·legiats per part d’òrgans supe-
riors, d’alts càrrecs, eventuals i treballadors de l’Admi-
nistració de la Generalitat i del seu sector públic, tal i 
com obliga la Resolució 707/X del Parlament, i a pre-
sentar una proposta de racionalització de la composició 
d’aquests òrgans (minimitzant al màxim el nombre de 
representants) i un mecanisme de cobertura de respon-
sabilitats mitjançant una assegurança de responsabilitat 
civil que permeti l’eliminació definitiva d’aquest tipus 
de drets.»
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5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.4

«2.4. El Parlament insta el Govern a aprovar de manera 
immediata el reglament que adapti a la legislació vigent 
qualsevol contractació o vinculació de personal del sec-
tor públic de la Generalitat que s’oposi a la Llei 2/2014 
i que alhora permeti assimilar, amb caràcter general, 
tots els sous dels càrrecs directius del sector públic a 
les retribucions fixades per als alts càrrecs o càrrecs 
de comandament al servei de la Generalitat, tenint en 
compte que en cap cas aquestes adaptacions no poden 
implicar un increment de les retribucions amb relació a 
la dita situació.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 3.1 i 3.2

«3.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a in-
corporar en el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2015 la recuperació 
de la catorzena paga dels treballadors públics i la re-
versió del 15% de la jornada i salari als treballadors 
interins, ateses les limitacions normatives de la pròrro-
ga pressupostària definides en l’article 64 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, de la jurisprudència exis-
tent i les limitacions de l’escenari pressupostari, així 
com la impossibilitat d’increment de crèdit de les parti-
des de despesa per al 2014.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.3

«3.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
preveure els mecanismes en el projecte de llei de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 
per fer efectiva la compensació dels dies meritats cor-
responents a la paga de Nadal del 2012, per tal de 
fer front a les sentències que es puguin produir sobre 
aquest tema.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 98501)

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-
tableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de l’impost 
sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte en 
l’execució de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2014 (tram. 302-00232/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1.1

«1.1. El Parlament insta el Govern a planificar, en un 
termini no superior a quatre anys, la recuperació de la 
catorzena paga dels treballadors públics dels exercís 
2013 i 2014 no percebudes.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1.2.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1.3

«1.3. El Parlament insta el Govern a acordar en el 
marc de la Mesa General de la Funció Pública l’apli-
cació dels mecanismes per evitar la pèrdua de poder 
adquisitiu dels treballadors públics derivada de la pèr-
dua de la catorzena paga durant els exercici 2013 i 
2014.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Apartat 3.1.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Apartat 3.2

«3.2. Atesa la situació de minoria parlamentaria en 
què es troba el Govern de la Generalitat, i atesa la 
necessitat de què els treballadors públics recuperin 
la catorzena paga, i els treballadors interins recupe-
rin el 15% de la jornada i del salari perduts durant 
2013 i 2014, s’articulin els mecanismes necessaris per 
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tal que els treballadors públics recuperin la normalitat 
dels seus salaris, amb independència de què s’aprovi el 
projecte de llei de pressupostos per 2015, o s’hagin de 
prorrogar els actuals.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’innovació
Tram. 302-00233/10

Esmenes presentades
Reg. 98467; 98471; 98479; 98496 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98467)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’innovació (tram. 302-00233/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Substituir el punt 4 pel text següent

«4. Encarregar a la comissió de seguiment la realit-
zació i aprovació d’una revisió estratègica del Pacte 
nacional per a la recerca i la innovació (2015-2020) 
i del Pla de recerca i innovació, consensuada amb els 
principals actors polítics, universitaris, empresarials i 
socials, que tingui en compte el compliment de l’objec-
tiu global –públic+privat– de despesa del 2% del PIB, 
reforçant les accions encaminades a la transferència 
de coneixement en la línia de l’estratègia Europa 2020 
i de RISC3, amb l’objectiu d’acostar-nos a les regions 
europees capdavanteres en l’àmbit tecnològic.

Presentar en el termini de 3 mesos al Parlament en ses-
sió conjunta de la CEU i la CEO el balanç del Pac-
te Nacional de Recerca i Innovació 2008-2014 i les 
propostes 2020 en l’estratègia europea Recerca 2020 
i RIS3.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Substituir el punt 5 pel text següent

«5. Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im-
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn-
cia de coneixement, basat en les polítiques de recerca 
i les eines d’innovació i adaptat al teixit econòmic de 
Catalunya, per tal d’enfocar també la innovació a la 
demanda del mercat i de les necessitats socials.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 7

«Presentar, durant el primer semestre de 2015, un pro-
jecte de Llei de la Ciència i Innovació de Catalunya, 
consensuat amb tots els actors amb l’objectiu de con-
solidar, i impulsar un model de transferència de la re-
cerca i d’innovació com a factors claus pel nou model 
de desenvolupament socioeconòmic i energètic de Ca-
talunya. Aquets projecte ha d’incloure:»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De l’apartat b del punt 7. Modificar l’apartat pel text 
següent

«b) Mesures concretes amb garanties pressupostades i 
avaluables en recerca i innovació.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

De l’apartat d del punt 7. Modificar l’apartat pel text 
següent

«d) La consolidació del model CERCA amb la defini-
ció de la vinculació necessària entre les universitats i 
el sector empresarial i administracions i xarxes de ser-
veis sanitaris, sociosanitaris, educatius i culturals.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

Modificació del punt 8

«8. Elaborar un pla de concentració o cooperació dels 
centres de recerca amb l’objectiu d’incrementar [...]»
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7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

Afegir al final del punt 10

«10. [...] països situats fora de l’àmbit de la Unió Eu-
ropea, aprofitant el model ICREA que faciliti el retorn 
d’investigadors, programes d’investigador sènior o 
post-doctorats júniors.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

Modificació del punt 15

«15. Promoure l’ús trilingüe del català, del castellà i 
de l’anglès en el món acadèmic per tal que les relaci-
ons amb investigadors d’arreu siguin més fluïdes i la 
investigació científica catalana tingui un impacte més 
gran, així com del francès per la promoció de molts 
projectes en la Euro Regió Pirineus-Mediterrani i Arc 
Mediterrani.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou punt al final del text

«18. Acordar entre la Generalitat, les Universitats pú-
bliques catalanes i el Govern d’Espanya un pla de fi-
nançament estable pels Parcs Científics com a instru-
ment per la transferència de la recerca i la innovació.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou punt al final del text

«19. Reclamar al Govern d’Espanya la recuperació 
pressupostària de 2010 del Pla Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo i els programes de innovació 2015-
2020.»

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98471)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’innova-
ció (tram. 302-00233/10).

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

Modificació del punt 11

«11. Aprofitar les oportunitats del Potenciar el progra-
ma europeu Horitzó 2020 per millorar les polítiques 
de foment de la recerca i la innovació i crear un marc 
expansiu d’activitats de recerca i innovació molt més 
orientat a la transferència del coneixement als sectors 
productius.»

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

Modificació del punt 14

«14. Endegar les accions necessàries per a que l’Insti-
tut Català de Nanociència esdevingui la seu del Centre 
Europeu de Nanotecnologia»

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

Modificació del punt 16

16. Promoure les visites d’escolars a parcs científics 
amb l’objectiu d’estimular els infants i potenciar la se-
va creativitat en activitats creatives de futur i interès en 
l’activitat científica i innovadora.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98479)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques d’innovació (tram. 302-00233/10).

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

A l’apartat 11

«11. Potenciar el programa europeu Horitzó 2020 per 
millorar les polítiques de foment de la recerca i la in-
novació i crear un marc expansiu molt més orientat a la 
transferència del coneixement als sectors productius.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 12

«12. Reforçar les relacions de les empreses amb el 
món investigador facilitant l’accés del món productiu 
als recursos dels centres d’investigació per a resoldre 
qüestions concretes.»

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

D’un incís al final de l’apartat 17

«17. No limitar la innovació als sector productius. En 
aquest sentit promoure la innovació a l’administració 
per millorar la utilització dels recursos públics. En 
aquest sentit, establir un programa per assolir la plena 
paperless administration abans de 2018, així com pro-
moure la innovació en els sectors relacionats amb la 
cura i el benestar de les persones.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98496)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’innovació (tram. 
302-00233/10).

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

Del punt 1

«1. Aprofundir en un model d’innovació propi de Ca-
talunya, al servei de la nova realitat empresarial i re-
clamar al Govern de l’Estat la transferència a la Ge-
neralitat de les competències i els recursos materials i 
humans que retenen en aquest àmbit.»

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

Del punt 2

«2. Continuar aprofitant la presència exterior de la 
Generalitat per a potenciar Catalunya com a origen i 
destí d’inversions productives i d’innovació i reclamar 
al Govern de l’Estat que deixi d’interferir en aquestes 
actuacions.»

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

Del punt 4

«4. Presentar en el termini de tres mesos el nou Pla 
Català per a la Recerca i la Innovació 2015-2017 i pre-
sentar una avaluació del pla aprovat pels anys 2010 i 
2013.»

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

Del punt 5

«5. Divulgar les mesures d’estímul i orientació empre-
sarial en innovació per tal de fomentar una indústria 
orientada a la exportació en tots els nivells de com-
plexitat tecnològica sense oblidar els sectors tradicio-
nals.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Avaluar quan duguin 2 anys d’aplicació i mitjan-
çant una auditoria els programes d’impuls industrials 
i elaborar propòsits de millora per aquells programes 
que no hagin assolit un mínim del 50% dels objec-
tius.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Presentar, durant el primer semestre de 2015, un 
projecte de Llei de Foment i Ordenació de la Ciència a 
Catalunya, amb l’objectiu d’establir les mesures de fo-
ment, protecció impuls i ordenació de l’activitat cientí-
fica i dels seus principals actors, incloent entre d’altres: 

a. La definició d’un marc conceptual rigorós

b. La previsió de mesures concretes de foment de l’ac-
tivitat científica en el marc de les competències de la 
Generalitat 
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c. La protecció de les persones que es dediquen a l’ac-
tivitat científica

d. El foment i la clarificació del marc de relacions entre 
les diferents Administracions públiques, universitats i 
el sector privat

e. El disseny d’un marc específic de relacions jurídi-
ques entre els subjectes que intervenen en el desenvolu-
pament de l’activitat científica.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Seguir amb la implementació del pla de concentra-
ció dels centres de recerca amb l’objectiu d’incremen-
tar la massa crítica d’aquests, afavorir la transferència 
multidisciplinària de coneixement i aprofitar economi-
es d’escala.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Promoure els canvis legislatius necessaris per do-
nar més autonomia de decisió a les universitats i cen-
tres de recerca, a l’hora de contractar personal docent 
i investigador.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Continuar amb les actuacions que reforcin les ca-
pacitats de les universitats i els organismes públics de 
recerca perquè puguin contractar investigadors alta-
ment qualificats de països situats fora de l’àmbit de la 
Unió Europea.»

10 Esmena núm. 10
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Continuar potenciant els programes que perme-
ten reforçar les relacions de les empreses amb el món 
investigador facilitant l’accés del món productiu als 
recursos dels centres d’investigació per resoldre qües-
tions concretes, a través del projecte Nuclis o del Pro
grama de Doctorats Industrials.»

11 Esmena núm. 11

De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Continuar afavorint la transferència i la mobilitat 
de capital humà entre el món científic i empresarial a 
través de programes com el dels doctorats industrials.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. Continuar recolzant com fins ara a l’ICN2, i de-
manar al Govern de l’Estat totes les accions necessàri-
es per aconseguir que s’instal·li a Catalunya el Centre 
Europeu de Nanotecnologia.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 16

«16. Continuar promovent les accions que apropin la 
ciència als escolars d’aquest país, en particular la pro-
moció de visites d’escolars i el treball vinculat a parcs 
científics i a entitats de recerca per tal d’estimular el 
jovent i potenciar les vocacions científico-tecnològi-
ques en els estudis post-obligatoris.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret 
als subministraments bàsics
Tram. 360-00017/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges sobre 
el dret als subministraments bàsics (reg. 97043).
Acord: Mesa del Parlament, 16.12.2014.
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A la presidenta del Parlament

Benvolguda,

Em plau lliurar-vos l’Informe sobre el dret als submi-
nistraments bàsics (electricitat, aigua i gas), en el qual 
hem suggerit que es fixi un subministrament mínim 
garantit a un preu assequible per a tots els consumi-
dors que en facin un ús raonable, de tal manera que 
es reconegui per llei el dret a l’aigua, la llum i el gas.

També s’hi planteja reforçar les facultats de l’ombuds-
man per la resolució alternativa de conflictes, seguint 
ADR i ODR de la Unió Europea tot i supervisant a les 
empreses subministradores, qüestió que requeriria, en 
el que s’acordés, una actuació legislativa.

Tot esperant que l’anàlisi d’aquest estudi motivi el tre-
ball de la cambra, us saluda cordialment,

Barcelona, 5 de desembre de 2014

Rafael Ribó
Síndic

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

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya de 
condemna de la violència en l’esport

Tram. 401-00021/10

Lectura en el Ple

Sessió 46, 19.12.2014, DSPC-P 91

L’esport ha esdevingut, per la seva importància dins 
la societat, un instrument fonamental per a la trans-
missió de certs valors imprescindibles per a una ciu-
tadania sana i cohesionada. El respecte mutu, l’esforç, 
la constància, l’autodisciplina, el treball en equip, la 
convivència, l’esportivitat, el joc net i el respecte a les 
normes són alguns dels valors que es troben en l’esport 
i que es potencien quan les persones el practiquen.

Sovint, però, hi ha en el món de l’esport situacions i ac-
tituds que no afavoreixen gens la transmissió d’aquests 
valors, projecten una imatge de l’esport molt allunyada 
del que realment representa i transmeten missatges ne-
gatius als qui el practiquen com a aficionats, principal-
ment infants i joves.

Recentment s’han viscut a l’Estat espanyol algunes 
d’aquestes situacions reprovables, amb fets d’una es-
pecial gravetat que, tot i ésser molt puntuals i aïllats, 
perjudiquen tot el que el món de l’esport és i represen-
ta. Aquests fets, ocorreguts a Madrid i a Barcelona, 
mereixen tot el rebuig possible i una condemna fer-
ma de tota la societat i de tots els poders públics. Cap 
agressió no pot quedar impune. Totes les agressions 
mereixen el rebuig social, amb un èmfasi especial si 
tenen vinculació amb la competitivitat esportiva i po-
sen en risc vides humanes.

Tot i les acciones posades en marxa al llarg dels anys 
per a la promoció dels valors que comporta la pràcti-
ca esportiva, cal continuar incidint-hi. En aquesta tas-
ca, tant les administracions públiques com el món de 
l’esport amateur i de l’esport professional hi tenen una 
gran responsabilitat.

El Parlament de Catalunya, en aquest sentit, en el 
marc del rebuig a la violència, el racisme, la xenofòbia 
i la intolerància: 

– condemna fermament tots els actes de violència, ra-
cisme, xenofòbia i intolerància que es produeixen a 
l’entorn de l’esport, que té precisament uns objectius 
oposats a aquestes xacres socials

– proclama la necessitat que el món de l’esport i les ad-
ministracions públiques sumin esforços per a fer des- 
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aparèixer qualsevol símptoma de violència, racisme, 
xenofòbia i intolerància de la quotidianitat de l’esport.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Declaració del Parlament de Catalunya  
de condemna de l’atemptat en una escola de 
Peshawar, al Pakistan
Tram. 401-00022/10

Lectura en el Ple
Sessió 46, 19.12.2014, DSPC-P 91

El Parlament de Catalunya condemna l’atac perpetrat 
aquest dimarts 16 de desembre pel Moviment dels Ta-
libans del Pakistan contra una escola de l’exèrcit pa-
kistanès a Peshawar, en què han mort més de cent vint 
persones, la majoria infants, i també mestres, i mani-
festa la seva preocupació per la violència al nord del 
país, concretament a les fronteres amb l’Afganistan i 
amb l’Índia, que ha anat augmentant des del 2007 i 
que ha tingut com a víctimes polítics, militars, inte-
grants de la minoria xiïta i escoles, especialment es-
coles per a nenes. El Parlament expressa el seu suport 
a la majoria pacífica del poble pakistanès, i també a la 
comunitat pakistanesa de Catalunya, en totes les se-
ves mobilitzacions, i fa una crida a la comunitat in-
ternacional perquè doni suport a les diferents mesures 
de resistència que el poble pakistanès emprengui per 
afrontar els atacs continuats d’aquest moviment, tenint 
en compte el respecte necessari als drets humans i als 
drets dels pobles.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Declaració del Parlament de Catalunya so-
bre els beneficis penitenciaris
Tram. 401-00023/10

Lectura en el Ple
Sessió 46, 19.12.2014, DSPC-P 91

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que, 
en els casos de condemnes per corrupció política, l’a-
torgament de beneficis penitenciaris establerts per llei, 
com el règim obert de caràcter pràcticament immedi-
at, estigui plenament justificat amb criteris d’humanis-
me penal, ja que, altrament, contribueix a ampliar la 
sensació d’impunitat de la corrupció i el greuge com-
paratiu amb la resta de la població privada de llibertat.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició del Grup de Treball de Revisió 
del Model dels Centres d’Internament d’Es-
trangers
Tram. 409-00003/10

Constitució

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en sessió tin-
guda el 20 de novembre de 2014, ha nomenat el Grup 
de Treball de Revisió del Model dels Centres d’Inter-
nament d’Estrangers (tram. 409-00003/10), d’acord 
amb l’article 47 del Reglament del Parlament. El Grup 
de Treball és integrat pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Elena Ribera i Garijo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Gemma Calvet i Barot

Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt
Quim Arrufat i Ibáñez

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 671/X, 
sobre la instal·lació d’un tercer rail a la línia 11 
de rodalia entre Figueres i Portbou i el millora-
ment de la connectivitat transfronterera
Tram. 290-00601/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 97075 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

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 als punts a, b, c i e de la Resolució 
671/X, sobre la instal·lació d’un tercer rail a la línia 11 
de rodalia entre Figueres i Portbou i el millorament de 
la connectivitat transfronterera (tram. 290-00601/10), 
us informo del següent:

El Govern de la Generalitat considera necessària i 
prioritària la implantació del tercer rail entre Figueres 
i Portbou per donar continuïtat a l’ample europeu en 
tot el recorregut de la línia 11 de rodalia i facilitar el 
pas de trens de mercaderies en aquest ample per Port-
bou (Alt Empordà).

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat ha in-
clòs aquesta actuació en tots els seus documents de 
planificació ferroviària. En destaca l’Agenda Catala-
na del Corredor Mediterrani, que va ser presentada a 
la Comissió Europea en el marc del Fòrum del Cor-
redor Mediterrani celebrat a Brussel·les l’octubre pas-
sat. També s’ha lliurat aquest document al Ministeri 
de Foment amb l’objectiu que faci seves les actuacions 
proposades.

L’Agenda Catalana és actualment l’eina principal de pla-
nificació i programació d’actuacions ferroviàries, viàri-
es, portuàries, aeroportuàries i logístiques de l’eix medi-
terrani en l’àmbit català, dins la qual es troba inclosa la 
conversió a ample mixt del corredor Vilamalla-Portbou.

Amb relació a la millora de la connectivitat interfron-
terera ferroviària, considerem que és una actuació 
prioritària. És per això que el 23 de maig de 2014 es va 
formalitzar un conveni de col·laboració entre la Gene-
ralitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus 
Orientals per potenciar la xarxa de transport trans-
fronterera que inclou, entre d’altres mesures, afavorir 
la reflexió comuna i les accions de lobbisme per millo-
rar la coordinació dels serveis ferroviaris i analitzar la 
potencialitat de la utilització de la via ferroviària con-
vencional un cop ha entrat en funcionament la xarxa 
d’alta velocitat.

Per millorar els serveis que s’ofereixen a Portbou, en 
els darrers mesos s’ha augmentat el servei amb un nou 
tren al matí i amb la prolongació dels serveis de roda-
lia de Girona durant els mesos d’estiu, període amb 
major demanda.

En el marc dels treballs de millora de l’oferta de ser-
veis de Rodalies de Catalunya es continuen valorant 
les possibles millores a introduir en l’actual nivell de 
serveis de l’estació de Portbou.

Així mateix, s’ha enviat un escrit a l’Adif en el qual es 
demana que faci les gestions oportunes per garantir el 
manteniment de l’activitat ferroviària a Portbou.

Barcelona, 3 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 703/X, 
sobre el rebuig de la Llei de l’Estat 23/2013, 
reguladora del factor de sostenibilitat i l’índex 
de revaloració del sistema de pensions de la 
Seguretat Social
Tram. 290-00632/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 97884 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

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 703/X, sobre el re-
buig de la Llei de l’Estat 23/2013, reguladora del factor 
de sostenibilitat i l’índex de revaloració del sistema de 
pensions de la Seguretat Social (tram. 290-00632/10), 
us informo que manifestem el nostre rebuig i dema-
nem la retirada immediata de la Llei 23/2013, de 23 de 
desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i l’ín-
dex de revaloració del sistema de pensions de la Segu-
retat Social. Aquesta llei suprimeix de forma unilate-
ral la fórmula de revalorització de pensions públiques 
que fins ara s’aplicava sense haver dialogat ni acordat 
prèviament amb la resta de partits polítics, organitza-
cions empresarials i sindicals, i vulnera l’apartat 11 del 
Pacte de Toledo que estableix que «s’ha de garantir el 
manteniment del poder adquisitiu de les pensions mit-
jançant la revalorització automàtica de les mateixes, 
en funció de l’evolució de l’índex de preus al consum i 
a través de fórmules estables».

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Control del compliment de la Resolució 714/X, 
sobre l’Hemeroteca Tarragona
Tram. 290-00643/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 97042 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

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 714/X, sobre l’He-
meroteca de Tarragona (tram. 290-00643/10), us in-
formo del següent:

El Departament de Cultura, mitjançant els Serveis 
Regionals de Cultura a Tarragona, la Central de Bi-
blioteques de Tarragona i la Biblioteca Pública de 
Tarragona, ha fet seguiment dels esdeveniments que 
recentment han afectat la situació de l’Hemeroteca de 
Tarragona fins a l’acord assolit per la Fundació Catalu-
nya - La Pedrera de donar-hi continuïtat.

El Departament de Cultura ha mantingut en tot mo-
ment el suport a totes les iniciatives que han permès 
que es mantingui obert aquest centre, i així també, la 
Biblioteca Pública de Tarragona coordina la seva polí-
tica de fons patrimonial amb el servei de gestió priva-
da Hemeroteca de Tarragona, pertanyent a la Funda-
ció Catalunya - La Pedrera.

Barcelona, 5 de desembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 722/X, 
sobre la definició del règim d’ocupació i ús 
dels trams urbans i naturals de les platges del 
litoral català
Tram. 290-00650/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 97739 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

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 do-
nar compliment a la Resolució 722/X, sobre la definició 
del règim d’ocupació i ús dels trams urbans i naturals 
de les platges del litoral català (tram. 290-00650/10), us 
informo del següent:

La disposició transitòria vint-i-quatrena del nou Regla-
ment General de costes, aprovat per Consell de Minis-
tres el passat 10 d’octubre de 2014, amb el títol Termini 
per a la delimitació dels trams naturals i urbans de les 

platges estableix que L’Administració competent en ma-
tèria de ordenació del territori, en el termini d’un any des 
de l’entrada en vigor d’aquest reglament, haurà de deli-
mitar els trams de les platges, d’acord amb l’article 67.

La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urba-
nisme del Departament treballa en la delimitació grà-
fica i en la introducció dels elements de definició per 
als diferents àmbits del litoral en una base de dades, 
amb l’objectiu de determinar les característiques espe-
cífiques per als trams naturals i urbans.

Aquestes dades s’introdueixen en un sistema d’infor-
mació geogràfica que permet l’explotació, mitjançant 
les combinacions i l’encreuament de les capes corres-
ponents d’altres sistemes d’informació, com ara el pla-
nejament urbanístic vigent i la delimitació dels espais 
d’interès natural i protegit, entre d’altres.

A dia d’avui, les feines completades abasten 55 muni-
cipis, és a dir el 75,3% del litoral català.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 723/X, 
sobre el servei de transport interurbà entre 
Mataró i Barcelona i Mataró i la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Tram. 290-00651/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 97740 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

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 723/X, sobre el ser-
vei de transport interurbà entre Mataró i Barcelona i 
Mataró i la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 
290-00651/10), us informo del següent:

Els serveis d’inspecció de transports duu a terme el 
seguiment permanent del conjunt de serveis de trans-
port, entre ells els que presta l’empresa Casas, SA a la 
comarca del Maresme.

Com a resultat d’aquest seguiment, en el cas del ser-
vei de transport de viatgers entre Mataró i Barcelona, 
s’ha detectat que tot i l’alt nivell d’oferta existent, en 
determinades ocasions no és suficient per atendre la 
demanda existent i s’han de transportar viatgers dem-
peus. Aquesta circumstància no es considera la més 
òptima, tot i estar expressament prevista a la normati-
va vigent quan les característiques tècniques dels vehi-
cles ho permetin i per tant que compleix amb les con-
dicions de seguretat exigides.
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Per aquest motiu, el servei de transport de viatgers per 
carretera entre Mataró i Barcelona ha estat incorpo-
rat al projecte de bus d’altes prestacions, expres.cat, de 
forma que es preveu una millora de l’oferta i del ni-
vell de qualitat del servei, que es pretèn impulsar en el 
2015, en funció de les disponibilitats pressupostàries 
existents.

Aquesta millora s’afegeix a la realitzada en els darrers 
anys de reforç de determinades expedicions en hora 
punta i de incorporació de vehicles amb major capaci-
tat en aquest corredor.

Pel que fa al serveis de transport entre Mataró i la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB) a Bellaterra es 
vetlla per tal que l’oferta del servei s’ajusti a la deman-
da real existent de mobilitat en el centre i que cobreixi 
els horaris amb una demanda consolidada. En aquest 
sentit, cal tenir present que el Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat forma part de la Taula de Mobilitat 
de la UAB i s’intenta atendre tots els suggeriments que 
es fan arribar des d’aquest òrgan participatiu on estan 
representats el conjunt de la comunitat universitària.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 736/X, 
sobre l’aprovació d’un tractat d’abolició de les 
armes nuclears i de prohibició de llur fabrica-
ció i ús
Tram. 290-00663/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 97066 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 736/X, sobre l’aprovació d’un tractat d’abo-
lició de les armes nuclears i de prohibició de llur fabri-
cació i ús (tram. 290-00663/10), us trameto, en annex, 
còpia de l’escrit que el director general de Relacions 
Exteriors va trametre al director general de Política 
Exterior i Afers Multilaterals, Globals i de Seguretat 
del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

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

Control del compliment de la Resolució 749/X, 
sobre la destinació de la recaptació de l’im-
post sobre la producció termonuclear d’ener-
gia elèctrica a un fons de reequilibrament ter-
ritorial
Tram. 290-00673/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 97724 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

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 749/X, sobre la des-
tinació de la recaptació de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica a un fons de reequili-
brament territorial (tram. 290-00673/10), us informo 
del següent:

A l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 12/2014, del 10 
d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comerci-
al, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a 
l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost so-
bre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, 
s’estableix l’afectació d’aquest impost en els termes se-
güents:

«Una part de la recaptació de l’impost sobre la pro-
ducció d’energia elèctrica d’origen nuclear pot ésser 
destinada, per mitjà de la Llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, i amb la prioritat d’atendre 
les necessitats de despesa pròpies de la Generalitat, a 
crear un fons orientat a fomentar el reequilibri territo-
rial de les zones afectades per activitats de producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear, amb la finalitat de 
promoure’n i millorar-ne la competitivitat i la diversi-
ficació econòmica.»

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/transport_public/exprescat_intern
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Control del compliment de la Resolució 750/X, 
sobre la transposició de la Directiva 2006/123/
CE, relativa a les màquines recreatives de ti-
pus A

Tram. 290-00674/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 97725 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

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 750/X, sobre la trans-
posició de la Directiva 2006/123/CE, relativa a les mà-
quines recreatives de tipus A (tram. 290-00674/10), us 
informo del següent:

Les màquines recreatives de tipus A, en tant que no 
són màquines de joc, sinó de simple entreteniment o 
lleure, van ser excloses per la Directiva 2006/123/CE, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desem-
bre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, 
del seu sotmetiment a un règim d’autorització prèvia. 
Mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exer-
cici, es va transposar aquesta Directiva a l’ordenament 
jurídic espanyol.

Per tal de donar compliment a les normes citades, 
l’any 2010 el Govern de la Generalitat va aprovar el 
Decret 56/2010, de 4 de maig, que entre altres qüesti-
ons, modificava el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel 
qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i 
d’atzar.

En concret, el preàmbul d’aquest Decret 56/2010, esta-
blia que, per tal d’adaptar-se a la Directiva 2006/123/
CE, s’introduïen diverses modificacions respecte la re-
gulació de les màquines recreatives o de tipus A. Així, 
es va eliminar el règim d’homologació i autorització 
de les màquines recreatives de tipus A, substituint-lo 
pel de comunicació i es va suprimir el permís d’explo-
tació per aquest tipus de màquines. Igualment, es va 
introduir la declaració responsable en substitució de la 
presentació de determinats documents i es va suprimir 
la necessitat de sotmetre els models a assaig previ.

En data 18 de juliol de 2013, la Secretaria d’Afers Ex-
teriors i de la Unió Europea, del Departament de la 
Presidència, va trametre al Departament d’Economia 
i Coneixement un comunicat del Ministeri d’Afers Ex-
teriors i de Cooperació mitjançant el qual adjuntaven 
una petició d’informació de la Comissió Europea em-
marcada dins el Projecte Pilot UE 5182/13, referent al 
possible incompliment, per part de diverses comuni-
tats autònomes, de la Directiva 2006/123/CE, del Par-
lament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior en rela-

ció amb la reglamentació de màquines recreatives de 
tipus «A».

Les modificacions introduïdes en les diferents regla-
mentacions autonòmiques (entre elles les incorporades 
per la Generalitat de Catalunya en el Decret 23/2005, 
de 22 de febrer) no van ser considerades suficients per 
donar compliment al contingut de la Directiva citada 
i, en conseqüència, l’any 2013 la Comissió Europea va 
obrir un procediment d’infracció a través del projec-
te PILOT UE 5182/13, contra el regne d’Espanya que 
afectava a diverses comunitats autònomes (Andalusia, 
Aragó, Astúries, Cantàbria, Catalunya, Galícia, Ma-
drid, Múrcia, Navarra i València) que es trobaven en 
la mateixa situació «formal» d’incompliment de la Di-
rectiva 2006/123/CE.

En aquest sentit, cal tenir en compte que, la Generali-
tat de Catalunya, arran de les notificacions de la Co-
missió Europea del Projecte PILOT UE 5182/13, va 
procedir a l’aplicació directa de la Directiva de ser-
veis per la via de facto, en el sentit de no realitzar cap 
actuació administrativa respecte aquesta modalitat de 
màquines.

En relació amb aquesta qüestió, el Govern ha adoptat 
les mesures següents:

– S’ha iniciat un procediment per retornar els avals 
o fiances a aquelles empreses inscrites en el Registre 
d’empreses de màquines recreatives i d’atzar, que esti-
guin relacionades amb l’explotació, fabricació, comer-
cialització, distribució o servei tècnic de màquines re-
creatives o de tipus A.

– Igualment s’estan retornant les fiances o avals cons-
tituïts per aquelles empreses inscrites com a empreses 
de saló recreatiu (que només poden explotar màquines 
recreatives de tipus A).

– Des de començaments de maig de 2014, s’estan re-
tornant les sol·licituds presentades relatives a la ins-
cripció d’empreses relacionades amb màquines de 
tipus A, i les corresponents a la renovació de l’esmen-
tada inscripció (en aquests casos, a més a més, se’ls hi 
tornen les fiances o avals constituïts).

– S’han donat les instruccions pertinents als serveis 
d’inspecció del joc dels mossos d’esquadra, en el sen-
tit de no efectuar inspeccions envers aquesta modalitat 
de màquines recreatives.

– Finalment, a nivell tributari s’ha suprimit el tribut 
que grava les màquines recreatives de tipus A.

En conclusió, s’ha de dir que el Govern ha transposat 
de fet la Directiva 2006/123/CE, i no s’estan aplicant 
els preceptes que regulen les màquines recreatives de 
tipus A recollits en el Decret 23/2005, de 22 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreati-
ves i d’atzar, però és cert que, formalment, encara fi-
guren les referències a aquesta modalitat de màquines.
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En conseqüència, atès que hi ha la previsió de trami-
tar l’expedient de modificació normativa del Decret 
240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de 
jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris 
aplicables a la seva planificació i altres normes regla-
mentàries, s’inclourà en aquest mateix expedient la 
modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, citat, 
en el sentit de suprimir totes les referències a les mà-
quines recreatives de tipus A.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 751/X, 
sobre el manteniment de serveis bancaris a 
les poblacions rurals
Tram. 290-00675/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 97726 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

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 751/X, sobre el man-
teniment de serveis bancaris a les poblacions rurals 
(tram. 290-00675/10), us informo del següent:

El passat mes de setembre, el Govern de la Generalitat 
va donar trasllat de la Resolució 751/X al Govern de 
l’Estat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 755/X, 
de rebuig dels missatges del web Nova Terra 
Lliure
Tram. 290-00679/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 97371 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

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 755/X, de rebuig dels 
missatges del web Nova Terra Lliure (número de tra-
mitació 290-00679/10), us informo del següent:

El Departament d’Interior, òbviament, comparteix el 
posicionament del Parlament amb relació al rebuig 
que provoca qualsevol manifestació de violència, sigui 
quin sigui el mitjà pel qual s’expressa.

En el cas exposat, la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra va realitzar totes les gestions necessàries 
per recopilar el presumpte contingut delictiu vinculat 
a aquesta pàgina i determinar-ne la presumpta auto-
ria. Aquestes gestions es van posar en coneixement del 
jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la ciutat 
de Barcelona, el qual va fer-ne la corresponent valora-
ció jurídica arxivant el cas després que la fiscalia no 
apreciés cap il·lícit penal en relació al contingut de la 
pàgina web.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra actu-
arà amb la mateixa eficàcia si fets com els ocorreguts, 
presumptament d’atemptat contra els principis demo-
cràtics i la cohesió social, es tornessin a repetir.

Barcelona, 4 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 756/X, 
sobre la definició d’«escarni» feta per diversos 
tribunals de justícia

Tram. 290-00680/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 97372 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

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 756/X, sobre la defi-
nició d’«escarni» feta per diversos tribunals de justícia 
(número de tramitació 290-00680/10), us informo del 
següent:

El Departament d’Interior actua d’acord amb l’orde-
nament jurídic i garanteix l’exercici dels drets que els 
ciutadans tenen reconeguts.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra res-
pecta les manifestacions i les reunions que es cele-
bren de forma legítima i pacífica i, d’acord amb el que 
estableix la llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de 
Protecció de la Seguretat Ciutadana i la resta de nor-
mativa, adopta i adoptarà les mesures que siguin ne-
cessàries per vetllar per la seguretat dels participants, 
pels drets dels perjudicats i per la seguretat de la resta 
de la ciutadania que es pot veure afectada per aquestes 
mobilitzacions.
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En la gestió policial d’aquestes situacions sensibles a 
la societat s’activen els mecanismes i les eines de què 
es disposa per aconseguir una resolució alternativa del 
conflicte, unes vies de resolució que permeten soluci-
ons consensuades i proporcionades en benefici dels in-
teressos de totes les parts implicades, com és la medi-
ació a través de les unitats especialitzades.

Tot i així, en compliment del deure de fer complir la llei, 
en cap cas es permetran conductes que constitueixin 
una infracció penal i es perseguiran les que, en aquest 
escenari, pretenguin emparar-se en un dret legítim.

Barcelona, 4 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 132/X, so-
bre els escenaris pressupostaris per al 2015
Tram. 390-00132/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 97896 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Moció 132/X, sobre els escenaris 
pressupostaris per al 2015 (tram. 390-00132/10), us in-
formo del següent:

Respecte a la modificació de l’objectiu del dèficit, el 7 
d’agost de 2013 es va presentar un requeriment al Mi-
nisteri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre 
els objectius de dèficit del conjunt de CA. El 31 d’octu-
bre de 2013 el Ministeri va desestimar el requeriment.

La Generalitat ha interposat un recurs contenciós ad-
ministratiu per reclamar un repartiment de l’objectiu 
de dèficit que respecti els criteris de la pròpia Llei.

En aquest recurs es qüestiona la distribució dels ob-
jectius de dèficit entre nivells de govern, de manera 
que assigna a les CA un esforç de reducció del dèfi-
cit molt més elevat que a l’Administració Central, co-
sa que contradiu la mateixa Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

Objectius de dèficit de les CA. % PIB

2013 2014 2015 2016

Aprovat al Consell de Ministres -1,30 -1,00 -0,70 -0,20
Segons recurs contenciós -2,50 -2,24 -1,62 -1,09

Pel que respecta a la revisió del model de finançament, 
el 7 d’agost de 2014 es va presentar a l’Estat un reque-
riment per a què l’Estat iniciï la revisió del model de 
finançament que hauria de ser vigent a partir de l’u de 
gener de 2014.

En un altre sentit, el 19 de setembre de 2014, es dema-
na per carta al Ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques que el Fons de Competitivitat torni a incor-
porar-se a la bestreta del model de finançament per als 
exercicis 2014 i successius, tal i com es va fer en els 
exercicis 2009 i 2010. Aquesta carta va ser contestada 
pel Secretari d’Estat d’Administracions Públiques de-
negant la petició.

L’Estat ha incomplert reiteradament l’establert en la 
Disposició addicional 3a de l’Estatut, per la qual l’Es-
tat ha de destinar a Catalunya unes inversions en in-
fraestructures equivalents al seu pes en el PIB, per a 
un període de 7 anys. El Govern de l’Estat només ha 
complert en el primer any de vigència, el 2007, hi ha 
incompliments, per tant, des de l’any 2008 fins el 2013 
(darrer any de vigència de la DA3).

En aquest sentit s’han presentat les reclamacions se-
güents:

– 24 de gener de 2014: requeriment per incompliment 
de la DA 3 corresponent a la liquidació de l’exerci-
ci 2008 que suposava una transferència de capital de 
l’Estat a la Generalitat l’any 2011 per un import de 759 
milions d’euros.

– 7 de febrer de 2014: requeriment per incompliment 
de la DA 3 corresponent als exercicis 2009 i 2010 que 
havien de suposar unes transferències de capital de 
l’Estat a la Generalitat en els anys 2012 i 2013, per 
uns imports de 211 i 719 milions d’euros, respectiva-
ment.

– 7 d’abril de 2014: interposició de recurs contenciós 
administratiu per l’incompliment de la DA 3 correspo-
nent a la liquidació de l’exercici 2008.

– 4 de juny de 2014: interposició de recurs contenciós 
administratiu per l’incompliment de la DA 3 correspo-
nent a la liquidació dels exercicis 2009 i 2010.

En el Projecte de llei de pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2015, s’ha incorporat la cator-
zena paga extraordinària del conjunt dels treballadors 
de la Generalitat de Catalunya. S’ha d’assenyalar que 
els ingressos de la Generalitat de Catalunya vénen de-
finits en gran mesura per les bestretes derivades del 
model de finançament i fixades pel Govern de l’Es-
tat i pels impostos i taxes propis en menor pes. S’han 
incorporat en el darrer any i enguany nous impostos, 
però la pressió fiscal en Catalunya ja és de les més 
elevades de l’Estat. Ja s’han fet modificacions en els 
impostos cedits i s’han creat nous tributs propis, pe-
rò tenen una limitada capacitat recaptatòria: ja sigui 
perquè la seva intencionalitat és la de promoure l’efi-
ciència i tenen bases fiscals reduïdes o, ja sigui perquè 
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l’Estat els ha recorregut davant del Tribunal Constitu-
cional anul·lant o limitant la seva recaptació efectiva. 
Malgrat la limitació i les dificultats en els ingressos 
de la Generalitat, en aquest escenari pressupostari es-
mentat, s’incrementa la despesa no financera en rela-
ció amb el pressupost del 2014.

En els comptes per al 2015, el Govern ha inclòs unes 
partides que han de venir per la reclamació a l’Estat 
d’alguns dels deutes històrics i altres ingressos justi-
ficats. L’argument de l’Estat segons el qual la conjun-
tura econòmica no li permet atendre aquestes recla-
macions està mancat de legitimitat quan el Projecte 
de pressupostos generals de l’Estat per al 2015 preveu 
una rebaixa impositiva.

Barcelona, 12 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 134/X, 
sobre el model de gestió del 0,7% de l’IRPF 
per a finalitats socials i les perspectives de 
futur d’aquest model

Tram. 390-00134/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 97441 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 16.12.2014

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 134/X, sobre el model de ges-
tió del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials i les pers-
pectives de futur d’aquest model (tram. 390-00134/10), 
us informo que el Departament de Benestar Social i 
Família ha demanat reiteradament al govern de l’Estat 
que es facin públiques les dades desagregades de terri-
torialització per tal de comprovar l’assignació territo-
rial en la recaptació d’aquest impost.

El Departament ha reclamat també al govern espa-
nyol que compleixi les sentències judicials, entre elles 
del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem i de 
l’Audiència Nacional. Aquestes constaten que tant en 
les bases com en la convocatòria de subvencions per a 
la realització de programes de cooperació i voluntariat 
socials amb càrrec a l’assignació del 0,7€ es vulneren 
les competències autonòmiques de gestió d’aquestes 
subvencions atès que és la Generalitat, en el marc de 
les seves competències exclusives, qui ha de tramitar, 
resoldre i fer el pagament d’aquestes ajudes.

D’altra banda, continuem treballant perquè cada co-
munitat autònoma rebi la quantitat que li correspon de 

la recaptació de l’IRPF segons la seva aportació i per 
aconseguir el traspàs efectiu d’aquests fons.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració amb el conseller de la Presidència so-
bre els informes mensuals dels contractes 
de prestació de serveis de la Delegació del 
Govern als Estats Units i Diplocat amb Inde-
pendent Diplomat
Tram. 354-00353/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació, en la sessió 21, tinguda el 
12.12.2014, DSPC-C 565.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’increment de sou d’alts càrrecs del De-
partament de Salut el 2014
Tram. 354-00362/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 97681).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 17.12.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’actuació del Departament d’Interior 
abans i durant la ventada del 9 de desembre 
de 2014
Tram. 354-00363/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 97683).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
11.12.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern i consellera de Governació 
i Relacions Institucionals sobre les actuaci-
ons previstes per a ajudar les persones i els 
municipis afectats per la ventada del 9 de 
desembre de 2014
Tram. 354-00364/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 97685).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la situació del 
projecte BCN World arran de la decisió del 
grup Veremonte de no executar l’opció de 
compra d’una part dels terrenys
Tram. 354-00365/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 97686).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 17.12.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la situació actual del projecte BCN World
Tram. 354-00368/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 97749).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 17.12.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’adjudicació directa a Túnels Barcelona 
Cadí de la concessió d’explotació dels tú-
nels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 354-00370/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 97833).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 17.12.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Roberto Fer-
nández, president de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02179/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Proposta de compareixença de Salvador 
Alemany, vicepresident segon de l’Associa-
ció Catalana d’Universitats Públiques i pre-
sident del Consell Social de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02180/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Universitat Ramon Llull amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya
Tram. 352-02181/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Josep Jo-
an Moreso i Mateos, president de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02182/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Martí Casa-
desús, director de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02183/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Xavier Ca-
sares Martínez, president del Consell Cata-
là de Formació Professional, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02184/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Lluís Torner 
Sabata, president de la Comissió d’Avalua-
ció de la Recerca del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02185/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió de Personal Acadèmic 
del Consell Interuniversitari de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02186/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de Recerca i Trans-
ferència del Coneixement del Consell In-
teruniversitari de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02187/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de Relacions In-
ternacionals del Consell Interuniversitari de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02188/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió d’Estudiants del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya
Tram. 352-02189/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Estudiants Pro-
gressistes amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02190/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02191/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença dels represen-
tants sindicals de Comissions Obreres i de 
la Unió General de Treballadors a la Confe-
rència General del Consell Interuniversitari 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02192/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02208/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02209/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02210/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02211/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Roberto Fer-
nández, rector de la Universitat de Lleida, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02212/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’Enric Fossas 
Colet, rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02213/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Sergi Bonet, 
rector de la Universitat de Girona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya
Tram. 352-02214/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de de Ferran 
Sancho, rector de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02215/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Dídac Ra-
mírez, rector de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02216/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Jaume Ca-
sals, rector de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02217/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.



22 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 464

4.53.05. INFORMACIó 138

Proposta de compareixença de Josep Anton 
Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02218/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Josep A. 
Planell, rector de la Universitat Oberta de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02219/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Josep Joan 
Moreso, president de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02250/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Martí Casa-
desús, director de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02251/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Gemma Es-
pigares, presidenta del Consell de l’Estudi-
antat de les Universitats Catalanes, amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya
Tram. 352-02252/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Roberto Fer-
nández, president de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02253/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Josep Anton 
Ferré, exdirector de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya i 
rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02254/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Europea de Garantia de 
la Qualitat en l’Educació Superior amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya
Tram. 352-02255/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Josep Jo-
an Moreso Mateos, president de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02256/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Martí Casa-
desús Fa, director de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02257/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Roberto Fer-
nández, president de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02258/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Josep M. 
Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ra-
mon Llull, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02259/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Lluís Torner, 
president de la Comissió d’Avaluació de la 
Recerca, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02260/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Gemma Es-
pigares Tribó, presidenta del Consell de l’Es-
tudiantat de les Universitats Catalanes, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02261/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Proposta de compareixença de Josep Jo-
an Moreso i Mateos, president de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02284/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Martí Casa-
desús, director de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02285/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Rafael van 
Grieken Salvador, director de l’Agència Naci-
onal d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02286/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’Ana Ma-
ría Hidalgo Tena, coordinadora general de 
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Quali-
tat i Acreditació, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02287/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Manuel 
López Pérez, president de la Conferència 
de Rectors de les Universitats Espanyoles, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02288/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Roberto Fer-
nández, president de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02289/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Josep M. Vi-
lalta, secretari executiu de l’Associació Ca-
talana d’Universitats Públiques, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02290/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02291/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat Autònoma de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya
Tram. 352-02292/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del rector de 
la Universitat Pompeu Fabra amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02293/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat Politècnica de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya
Tram. 352-02294/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat de Lleida amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02295/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat de Girona amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02296/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del rector de 
la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02297/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat Oberta de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02298/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat Internacional de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 352-02299/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del rector de 
la Universitat Abat Oliba CEU amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02300/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat Rovira i Virgili amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02301/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat Ramon Llull amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02302/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02303/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Secretaria d’Estat d’Educació, 
Formació Professional i Universitats amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02304/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Josep Cor-
có, especialista de qualitat universitària de 
la Universitat Internacional de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 352-02305/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Català de Formació Pro-
fessional amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02306/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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. 352-02307/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Univer-
sitat de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02308/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02309/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02310/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Pompeu Fabra amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02311/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat de Lleida amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02312/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat de Girona amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 352-02313/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Rovira i Virgili amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02314/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Ramon Llull amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
Tram. 352-02315/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02316/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat de Vic - Universitat Central de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 352-02317/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Univer-
sitat Internacional de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02318/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del claustre de professors de la Uni-
versitat Abat Oliba CEU amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 352-02319/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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. 352-02323/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’Afra Blanco, 
representant d’Avalot, amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 352-02326/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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 
Catalunya
Tram. 352-02332/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 30 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Empreses de Treball 
Temporal amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02346/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Agències de 
Col·locació i Empreses de Recol·locació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02347/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
de la Formació amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02348/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Empresaris de la Pe-
tita i Mitjana Empresa amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02349/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02350/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02351/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Cambres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02352/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
de la Formació amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02353/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02354/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02355/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Obrera Nacional de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02356/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02357/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Centres Au-
tònoms d’Ensenyament de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02358/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02359/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02360/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Eduard Rojo, 
catedràtic de dret del treball i de la segure-
tat social de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02361/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Valeriano 
Gómez, expert en polítiques actives, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02362/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’Encarna 
Perán Moral, professora d’economia aplica-
da de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02363/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Andreu Cru-
añas i Acosta, exdirector del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02364/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Manuel Ro-
mero i Colomé, exdirector del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02365/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Castellana i Aregall, exdirector del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02366/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Joan Josep 
Berbel Sánchez, exdirector del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02367/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Ca-
sares i Martínez, president del Consell Ca-
talà de Formació Professional, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02368/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Esther Sán-
chez i Torres, professora d’ESADE, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02369/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Olga Camp-
many i Casas, vocal del Consell de Direcció 
del Servei d’Ocupació de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02370/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença de Raymond 
Torres, director de l’Institut Internacional 
d’Estudis Laborals de l’Organització Inter-
nacional del Treball, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02371/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Ferran Ca-
mas Roda, catedràtic de dret del treball i 
de la seguretat social de la Universitat de 
Girona, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02372/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 94826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02373/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02374/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02375/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02376/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02377/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02378/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

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. 352-02379/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Empreses d’Inser-
ció de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02380/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02381/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Assemblea d’Aturats amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02382/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Dones per la Inserció 
Laboral . Fundació Surt amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02383/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02384/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Agències de 
Col·locació i Empreses de Recol·locació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02385/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Ignasi Parody 
i Núñez, president de la Xarxa Europea d’Em-
preses d’Inserció Social, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02386/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Andreu Lo-
pe Peña, professor de sociologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i expert 
en polítiques d’ocupació local, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02387/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Fausto Mi-
guélez Lobo, catedràtic de sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i expert 
en polítiques d’ocupació i relacions laborals, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02388/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02392/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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. 352-02394/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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 Catalu-
nya
Tram. 352-02398/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del respon-
sable 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Tobias Wolf-
garten, en representació de l’Oficina Ale-
manya per a la Cooperació Internacional en 
Educació i Formació Professional, amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02404/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Departament d’Educació, Po-
lítica 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Xavier Far-
riols, impulsor de plans de transició al tre-
ball, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02407/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Jaume Bar-
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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Proposta de compareixença d’Isidre Gar-
cia, director de l’Institut Salvador Seguí, de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02412/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.



22 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 464

4.53.05. INFORMACIó 158

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença del secretari 
general d’Empresa i Ocupació amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02421/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de la directora 
del Servei d’Ocupació de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02422/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02423/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02424/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Treball, Econòmic i So-
cial de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02425/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cecot amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02426/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02427/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Cercle d’Economia amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02428/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Obrera Nacional de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02429/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02430/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02431/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Intersindical-CSC amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02432/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Assemblea d’Aturats de Més de 
45 Anys amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02433/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Espanyola de Direcció 
i Desenvolupament de Persones (Aedipe) 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02434/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Marc Bona-
via, president de l’Associació de Joves Em-
presaris de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02435/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Agències de 
Col·locació i Empreses de Recol·locació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02436/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Executius, 
Directius i Empresaris amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02437/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats i Em-
preses d’Inserció amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02438/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02439/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02440/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02441/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula del Tercer Sector Soci-
al amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02442/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS) i de Femarec amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02443/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de les entitats Ecom, Acapps i Actas 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02444/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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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. 352-02445/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de M. Àngels 
Valls, responsable de formació i inserció de 
Càritas, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02446/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci de Promoció Econò-
mica del Ripollès amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02447/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Moianès amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02448/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació dels orientadors del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02451/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Eduardo Ro-
jo Torrecillas, en representació de l’Institut 
d’Estudis del Treball de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02453/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença de Raül Ramos 
Lobo, en representació d’AQR-Irea, Econo-
metria, Estadística i Economia Espanyola 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02456/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Mercè Ga-
rau i Blanes, experta del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02457/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

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. 352-02458/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Vilalta Verdú, secretari executiu de l’Associ-
ació Catalana d’Universitats Públiques, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02459/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Vilà Solanes, director general d’UPC Alum-
ni, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02460/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Serra-
no Pérez, membre fundador de Future4Work 
i coautor del llibre «El ocaso del empleo», 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02461/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença de Jordi Jordà, 
tècnic de l’Àrea de Suport als Joves Tute-
lats i Extutelats, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02462/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Andreu Ibarz, 
director general de Blanquerna i professor 
de la Facultat de Ciències de l’Educació de 
Blanquerna - Universitat Ramon Llull, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02463/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Enric San-
chis, professor del Departament de Socio-
logia i Antropologia Social de la Universitat 
de València i autor de «Trabajo y paro en la 
sociedad postindustrial», amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02464/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 96328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Olga Camp-
many, directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02465/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença del secreta-
ri d’Ocupació i Relacions Laborals amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02466/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença del director 
d’una oficina del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02467/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença de Teresa Cres-
po, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02468/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Toni Codi-
na, director general de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02469/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Àngel Buxó 
i Lozano, president de l’Associació Cata-
lana d’Agències de Col·locació i Empreses 
de Recol·locació, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02470/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Jesús Barro-
so, subdirector de Polítiques Actives d’Ocu-
pació del Servei Estatal Públic d’Ocupació, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02471/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

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 d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 352-02472/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Castellana, president de la Fundació Utopia, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02473/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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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 d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02474/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Andreu Cru-
añas, secretari general d’Asempleo, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02475/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02476/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02477/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02478/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02479/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.



22 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 464

4.53.05. INFORMACIó 167

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02480/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02481/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
96496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Albert Recio, 
doctor en economia i professor del Departa-
ment d’Economia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02482/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 96506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de José Ade-
lantado, professor de sociologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02483/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 96506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Assemblea d’Aturats amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02484/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 96506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Assemblea de Treballadores i 
Treballadors en Lluita del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02485/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 96506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 30 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 30 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 30 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 30 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Lola López, 
economista, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02491/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Xavier Fer-
rer, 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 Cata-
lunya
Tram. 352-02493/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Fascicle quart
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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 qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 352-02503/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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. 352-02506/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, 
en representació de la Fundació Cirem, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 352-02514/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Jordi Va-
quer, director de l’Open Society Foundati-
ons 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 Ge-
neralitat
Tram. 352-02517/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 49, tin-
guda el 11.12.2014, DSPC-C 561.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 49, tin-
guda el 11.12.2014, DSPC-C 561.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 49, tin-
guda el 11.12.2014, DSPC-C 561.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria 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 in-
troduir la revocació dels drets i l’estatut dels 
expresidents i expresidentes de la Genera-
litat
Tram. 352-02523/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 49, tin-
guda el 11.12.2014, DSPC-C 561.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 49, tin-
guda el 11.12.2014, DSPC-C 561.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 49, tin-
guda el 11.12.2014, DSPC-C 561.

Proposta de compareixença d’Ignasi Parody 
i Núñez, director de la Fundació Trini Jove 
i president de la Federació Europea d’Em-
preses d’Inserció, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02526/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Àngel Buxó, 
president de l’Associació Catalana d’Agèn-
cies de Col·locació i Empreses de Recol-
locació, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02527/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02528/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02529/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02530/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02531/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Imma Estivill, 
en representació de la sectorial de formació 
professional de Pimec, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02532/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de David Gar-
rofé, secretari general de la Cecot, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02533/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Fepime amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02534/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Narcís 
Bosch i Andreu, director gerent del Consell 
de Cambres de Comerç de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02535/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02536/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02537/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02538/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Albert Colo-
mer, director executiu de la Fundació Pri-
vada per a la Promoció de l’Autoocupació 
a Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02539/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença de Josep Lluís 
Argemí Valle, consultor i expert en formació, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02540/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96932).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Miquel Valls, 
president de la Cambra de Comerç de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalu-
nya
Tram. 352-02543/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’Oriol Homs, 
exdirector de la Fundació Centre d’Iniciati-
ves i Recerques Europees a la Mediterrània, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02548/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Jordi Olive-
ras, 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 Cata-
lunya
Tram. 352-02550/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Francesc 
Solà, expresident de la Fundació Eduard So-
ler, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 352-02551/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Proposta de compareixença de Ricard Co-
ma Montoro, director de l’Escola Pia Dipu-
tació i exgerent de la Fundació BCN Forma-
ció Professional, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 352-02552/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Jordi Vilar-
rubí, director de l’Institut Santa Eugènia, de 
Girona, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalu-
nya
Tram. 352-02555/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Joan Ramon 
Dolcet, 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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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. 352-02563/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 352-02567/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença de Luis Pé-
rez, director de Relacions Institucionals de 
Randstad, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02571/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’Òscar Vali-
ente, expert en formació professional de la 
Fundació Jaume Bofill, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 352-02572/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’Adrià Zanca-
jo, professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i membre de la Fundació Jaume 
Bofill, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalu-
nya
Tram. 352-02573/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 30 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació BCN Formació Pro-
fessional amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 352-02575/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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. 352-02576/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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 
Catalunya
Tram. 352-02578/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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. 352-02582/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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. 352-02583/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització Internacional del 
Treball amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02585/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02586/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 352-02587/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença Proposta de 
compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02588/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02589/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02590/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Empresaris de la Pe-
tita i Mitjana Empresa amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02591/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cecot amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02592/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02594/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02595/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02596/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
de la Formació amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02597/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Cen-
tres d’Ensenyament amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02598/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Professional de Serveis 
Educatius de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02599/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Centres Au-
tònoms d’Ensenyament de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02600/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Agències de 
Col·locació i Empreses de Recol·locació amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02601/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Central Sindical Independent i de 
Funcionaris a la secció sindical del Servei 
d’Ocupació de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02602/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Obrera Nacional de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02603/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02604/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Proposta de compareixença d’Eva Menor, 
alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Oc-
cidental), amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 
de febrer, de creació del municipi de Badia 
per segregació de part dels termes munici-
pals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 352-02605/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 97039).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de 
Badia per segregació de part dels termes 
municipals de Barberà del Vallès i de Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 352-02606/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 97039).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Departament d’Economia i Co-
neixement amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 
de febrer, de creació del municipi de Badia 
per segregació de part dels termes munici-
pals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 352-02607/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 97039).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Proposta de compareixença de l’alcaldessa 
de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de crea-
ció del municipi de Badia per segregació de 
part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02608/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 97050).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.
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Proposta de compareixença de Joaquim So-
lé i Vila, catedràtic d’hisenda pública de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, del 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02609/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 97050).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Proposta de compareixença d’Eva Menor 
Contador, alcaldessa de Badia del Vallès 
(Vallès Occidental), amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
del 22 de febrer, de creació del municipi de 
Badia per segregació de part dels termes 
municipals de Barberà del Vallès i de Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 352-02610/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
97370).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Proposta de compareixença de Ricard Fer-
nández Ontiveros, director general de Suara 
Cooperativa, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 
de febrer, de creació del municipi de Badia 
per segregació de part dels termes munici-
pals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 352-02611/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
97370).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Granell, catedràtic d’organització econòmi-
ca internacional de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/1994, del 22 de fe-
brer, de creació del municipi de Badia per 
segregació de part dels termes municipals 
de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 352-02612/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 97691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Proposta de compareixença de Joaquim So-
lé i Vila, catedràtic d’hisenda pública de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, del 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02613/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 97691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Proposta de compareixença de Joaquim Je-
sús Duran Redondo, portaveu de l’Alternati-
va d’Esquerres per Badia a l’Ajuntament de 
Badia del Vallès, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 
22 de febrer, de creació del municipi de Ba-
dia per segregació de part dels termes mu-
nicipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyo-
la del Vallès
Tram. 352-02614/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 97741).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.
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Proposta de compareixença d’Eva Menor, 
alcaldessa de Badia del Vallès, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part 
dels termes municipals de Barberà del Va-
llès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02615/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 97784).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Proposta de compareixença de l’interventor 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de crea-
ció del municipi de Badia per segregació de 
part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02616/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 97784).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Proposta de compareixença de Joaquim So-
lé i Vilanova, catedràtic d’hisenda pública de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, del 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 352-02617/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 97784).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Afers Multilaterals i Europeus davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació perquè presenti les prioritats i 
les línies d’actuació de la Direcció General 
d’Afers Multilaterals i Europeus
Tram. 356-00742/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, en la sessió 21, tinguda el 12.12.2014, DSPC-C 565.

Sol·licitud de compareixença del director 
de l’Institut Ramon Llull davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
perquè expliqui l’activitat de l’entitat
Tram. 356-00910/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, en la sessió 21, tinguda el 12.12.2014, DSPC-C 565.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació perquè expliqui el Pla Marroc 
2014-2017
Tram. 356-00911/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, en la sessió 21, tinguda el 12.12.2014, DSPC-C 565.
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Sol·licitud de compareixença de Juli Ponce i 
Solé, doctor en dret i professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat de Barcelona, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre l’accés a 
l’habitatge, el dret a l’habitatge i les políti-
ques públiques relatives a l’habitatge
Tram. 356-00913/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 93359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 17.12.2014.

Sol·licitud de compareixença de Carme Trilla 
i Bellart, responsable d’acció social de Càri-
tas Diocesana de Barcelona, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre l’accés a l’habitatge, el 
dret a l’habitatge i les polítiques públiques 
relatives a l’habitatge
Tram. 356-00914/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 93359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 17.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre les iniciatives 
vinculades al banc d’ADN per a la identifica-
ció de les persones desaparegudes durant 
el franquisme i sobre el grau de compliment 
de les mocions aprovades en matèria de 
memòria històrica
Tram. 356-00921/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 94955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Fa-
ciaben, secretària de socioeconomia de Co-
missions Obreres, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè presenti l’informe 
«La qualitat de l’ocupació al sector turístic»
Tram. 356-00923/10

Sol·licitud

Presentació: Laura Massana Mas, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
95010).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre l’Acord 145/2014, del 25 de 
novembre, del Ple del Consell de l’Audiovisu-
al de Catalunya
Tram. 356-00926/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 97040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les possibles incompatibilitats del di-
rector del Servei Català de la Salut
Tram. 356-00930/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 97438).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 12.12.2014.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Protecció Civil davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui l’actuació de la Di-
recció General de Protecció Civil abans i du-
rant la ventada del 9 de desembre de 2014
Tram. 356-00939/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 97684).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
11.12.2014.

Sol·licitud de compareixença de David Ciu-
dad i Valls, director del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112, perquè 
informi del funcionament del servei i de les 
contractacions i externalitzacions de serveis
Tram. 356-00942/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 97821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.12.2014.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior 
perquè expliqui l’actuació de la Direcció Ge-
neral amb relació a la ventada del 9 de de-
sembre de 2014
Tram. 356-00943/10

Sol·licitud

Presentació: David Companyon i Costa, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 98096).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.12.2014.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Jordi Vaquer, director 
de l’Open Society Foundations a Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 6/2003 per a introduir la 
revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 353-00976/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 49, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 561.

Compareixença d’Òscar Roca Safont, cap 
de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb re-
lació 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 ex-
presidentes de la Generalitat
Tram. 353-00977/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 49, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 561.

Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Univer-
sitat 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’es-
tatut dels expresidents i expresidentes de la 
Generalitat
Tram. 353-00978/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 49, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 561.
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Compareixença de Josep Maria Reniu i Vi-
lamala, cap d’estudis de ciència política i de 
l’Administració de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 6/2003 per a introduir la 
revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 353-00979/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 49, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 561.

Compareixença de Ferran Requejo i Coll, 
catedràtic de ciència política de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’es-
tatut dels expresidents i expresidentes de la 
Generalitat
Tram. 353-00980/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 49, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 561.

Compareixença de Joan Vintró i Castells, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat 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. 353-00981/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 49, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 561.

Compareixença de Josep Joan Moreso Ma-
teos, president de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 353-00982/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Martí Casadesús Fa, di-
rector de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00983/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Gemma Espigares Tribó, 
presidenta del Consell de l’Estudiantat de 
les Universitats Catalanes, o de la persona 
en qui delegui en representació del Consell 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 353-00984/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Roberto Fernández, pre-
sident de l’Associació Catalana d’Universi-
tats Públiques, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 353-00985/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Compareixença de Josep Anton Ferré, exdi-
rector de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya i rector de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00986/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Lluís Torner Sabata, pre-
sident de la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
Tram. 353-00987/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença dels representants sindicals 
de Comissions Obreres i de la Unió General 
de Treballadors a la Conferència General del 
Consell Interuniversitari de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya
Tram. 353-00988/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Europea de Garantia de la Qualitat 
en l’Educació Superior amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-00989/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de la 
fundació El Llindar amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-00990/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Jaume Bofill amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-00991/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’Òscar Valiente, expert en 
formació professional de la Fundació Jaume 
Bofill, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalu-
nya
Tram. 353-00992/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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 quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-00993/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-00994/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’Afra Blanco, representant 
d’Avalot, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 353-00995/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Josep Maria Álvarez 
Suárez, secretari general de la Unió General 
de Treballadors, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-00996/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Joan Carles Gallego, se-
cretari general de Comissions Obreres, o de 
la persona d’aquesta entitat en qui delegui 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-00997/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Josep González, presi-
dent de Pimec, o de la persona d’aquesta en-
titat en qui delegui amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional  
de Catalunya
Tram. 353-00998/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Lourdes Esteban, direc-
tora de Formació i Ocupació de Pimec, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-00999/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’Imma Estivill Balsells, pre-
sidenta de la sectorial Serveis Ocupacionals 
i de Qualificació de Pimec, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01000/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Joaquim Gay de Monte-
llà, president de Foment del Treball Nacio-
nal, o de la persona d’aquest entitat en qui 
delegui amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalu-
nya
Tram. 353-01001/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Compareixença d’una representació del 
Consell de Cambres de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 353-01002/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Miquel Valls, president 
de la Cambra de Comerç de Barcelona, o de 
la persona d’aquesta entitat en qui delegui 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01003/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Josep Francí, ex-director 
general de Formació Professional i director 
de Delegacions de la Cambra Oficial de Co-
merç, Indústria i Navegació de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01004/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01005/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01006/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Montse Tarridas i Lucía 
Albardíaz, en representació del projecte DI-
Dàctica, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 353-01007/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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. 353-01008/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Thomas Giessler, respon-
sable de Formació Dual i de les cambres de 
la Federació Alemanya de Sindicats (DGB), 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01009/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Compareixença d’Oriol Homs, exdirector 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. 353-01010/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’Anna Mates, directora de 
Formació de la Fundació Eduard Soler, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01011/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Francesc Solà, expresi-
dent de la Fundació Eduard Soler, amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 353-01012/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01013/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Joan Ramon Dolcet, con-
sultor de formació professional de la Fun-
dació Escola Cristiana de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 353-01014/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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. 353-01015/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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 Cata-
lunya
Tram. 353-01016/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Centres Autònoms d’Ense-
nyament de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-01017/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana de la For-
mació amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalu-
nya
Tram. 353-01018/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de Dis-
capacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01019/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 353-01020/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació La Carena amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-01021/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Joves Estudiants de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01022/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació del Fò-
rum de Ciutats amb Consell de Formació 
Professional amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01023/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 353-01024/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Josep Codina, director 
general de l’Escola Joviat, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01025/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Estudiants Progressistes amb re-
lació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01026/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat d’Estudiants amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01027/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Centres Públics de Forma-
ció Professional del País Basc amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01028/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Tobias Wolfgarten, en re-
presentació de l’Oficina Alemanya per a la 
Cooperació Internacional en Educació i For-
mació Professional, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-01029/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació del De-
partament d’Educació, Política Lingüística i 
Cultura del Govern Basc amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 353-01030/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’Aina Vidal, politòloga de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, espe-
cialitzada en temes de formació i responsa-
ble d’organització d’Acció Jove, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01031/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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. 353-01032/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Jaume Barniol, en repre-
sentació de la Fundació Lacetània, amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 353-01033/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Compareixença de Francesc Ranchal, en re-
presentació del Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema Educatiu, amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-01034/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Tomás Segundo, coor-
dinador del Centre Integral de la Garrotxa, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01035/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’Isidre Garcia, director de 
l’Institut Salvador Seguí, de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01036/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Paco Puerto amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-01037/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’Antoni Garcia, responsa-
ble 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. 353-01038/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Rafael Merino, en repre-
sentació del Grup de Recerca en Educació i 
Treball de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalu-
nya
Tram. 353-01039/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Maribel Garcia, en re-
presentació del Grup de Recerca en Educa-
ció i Treball de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 353-01040/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Jean Salles, secretari ge-
neral de la Cambra d’Arts i Oficis dels Piri-
neus Orientals, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 353-01041/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Compareixença de Carles Martínez, cate-
dràtic d’institut jubilat i expert en formació 
professional i qualificacions, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01042/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Roser Bertran, directora 
de projectes de Kreanta i experta en forma-
ció professional, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01043/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Francesc Solé, catedrà-
tic emèrit de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 353-01044/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Lola López, economista, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01045/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Xavier Ferrer, economis-
ta i coordinador del Club de Prospectiva del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01046/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de l’Ofi-
cina de l’Organització Internacional del Tre-
ball a Espanya amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 353-01047/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Francesc Castellana, pre-
sident de la Fundació Utopia, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01048/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

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 Ca-
talunya
Tram. 353-01049/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.



22 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 464

4.53.15. INFORMACIó 198

Compareixença d’una representació de la 
Junta de Directors de Centres Públics de 
Formació Professional amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-01050/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’Eugenio Astigarraga, pro-
fessor de la Facultat d’Humanitats i Ciències 
de l’Educació de la Universitat de Mondra-
gon i de Tknika, Centre d’Innovació per a la 
Formació Professional del Govern del País 
Basc, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalu-
nya
Tram. 353-01051/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de dos representants de la 
Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenya-
ment de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-01052/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat d’Estudiants dels Països Catalans amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01053/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Escoles per a les Bones Pràctiques a 
la Formació Professional amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 353-01054/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Salvador Alemany, presi-
dent del Consell Assessor per a la Reactiva-
ció Econòmica i el Creixement, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01055/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Nicolau Galdeano, ins-
pector de formació professional, amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 353-01056/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Jordi Oliveras, expresi-
dent de la Comissió del Sistema de Forma-
ció i Qualificació Professional de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01057/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Compareixença de Juanjo García, president 
de l’Associació de Directius de l’Educació 
Pública de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-01058/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Jordi Vilarrubí, director 
de l’Institut Santa Eugènia, de Girona, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01059/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de José Abascal, director de 
l’Institut Salesians de Sarrià, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01060/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Manuel Cermerón, direc-
tor general d’Aqualogy, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 353-01061/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Manel Xifra, president de 
Comexi Group, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 353-01062/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’Antonio Condal Tomàs, 
director de Recursos Humans de la Corpo-
ració Alimentària Guissona, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01063/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de la Ce-
cot amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01064/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Luis Pérez, director de Re-
lacions Institucionals de Randstad, amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01065/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.
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Compareixença d’una representació de la 
Fundació BCN Formació Professional amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01066/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Centres d’Ensenyament Privat 
no Concertats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01067/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Mestres Industrials i Tècnics 
Superiors amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 353-01068/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença de Josep M. Garrell i Guiu, 
rector de la Universitat Ramon Llull, amb re-
lació al Projecte de llei de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 353-01069/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 30, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 563.

Compareixença d’una representació d’Am-
nistia Internacional davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
presentar el document «Catalunya: una agen-
da de drets humans»
Tram. 357-00805/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 12.12.2014, DSPC-C 565.

Compareixença de Joan Francesc Pont Cle-
mente, catedràtic de dret financer i tributari 
de la Universitat de Barcelona, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00835/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 15.12.2014, 
DSPC-C 567.

Compareixença de Luis Manuel Alonso Gon-
zález, catedràtic de dret financer i tributari 
de la Universitat de Barcelona, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00836/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 15.12.2014, 
DSPC-C 567.
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Compareixença de Carles Ramió, catedràtic 
de ciència política i administració de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00837/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 15.12.2014, 
DSPC-C 567.

Compareixença d’Alba Alfageme, coordina-
dora de la Unitat de Suport a l’Atenció de 
Víctimes, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a presentar l’estudi «Els 
homicidis per violència masclista a Catalu-
nya 2008-2012»
Tram. 357-01018/10

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.

Compareixença del director general d’Afers 
Multilaterals i Europeus davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a presentar les prioritats i les línies d’ac-
tuació de la Direcció General d’Afers Multila-
terals i Europeus
Tram. 357-01019/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 21, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 565.

Compareixença del director de l’Institut Ra-
mon Llull davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a explicar l’ac-
tivitat de l’entitat
Tram. 357-01020/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 21, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 565.

Compareixença del secretari d’Afers Exte-
riors i de la Unió Europea davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a explicar el Pla Marroc 2014-2017
Tram. 357-01021/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 21, tinguda el 12.12.2014, 
DSPC-C 565.

Compareixença de Ferran Tarradellas, direc-
tor de la Representació de la Comissió Eu-
ropea a Barcelona, davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació, per 
a participar en la sessió monogràfica sobre 
l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la 
Inversió, convocada per a donar compliment 
a la Resolució 787/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’Associació Transatlàntica per 
al Comerç i la Inversió
Tram. 357-01025/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 18, tinguda el 26.09.2014, 
DSPC-C 485.

Compareixença de Joan Tugores, catedrà-
tic d’economia de la Universitat de Barce-
lona, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, per a participar 
en la sessió monogràfica sobre l’Associació 
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, 
convocada per a donar compliment a la Re-
solució 787/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Associació Transatlàntica per al Co-
merç i la Inversió
Tram. 357-01026/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 18, tinguda el 26.09.2014, 
DSPC-C 485.
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Compareixença d’una representació de Pi-
mec davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, per a participar 
en la sessió monogràfica sobre l’Associació 
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, 
convocada per a donar compliment a la Re-
solució 787/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Associació Transatlàntica per al Co-
merç i la Inversió
Tram. 357-01027/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 18, tinguda el 26.09.2014, 
DSPC-C 485.

Compareixença de Ricard Bellera i Kirchhoff, 
secretari d’Internacional, Migracions i Co-
operació de Comissions Obreres, davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació, per a participar en la sessió 
monogràfica sobre l’Associació Transatlàn-
tica per al Comerç i la Inversió, convocada 
per a donar compliment a la Resolució 787/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’Associa-
ció Transatlàntica per al Comerç i la Inversió
Tram. 357-01028/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 18, tinguda el 26.09.2014, 
DSPC-C 485.

Compareixença de Carles Seijó i Àlex Gui-
llamon, membres de la campanya «Catalu-
nya, no al TTIP», davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació, per a 
participar en la sessió monogràfica sobre 
l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la 
Inversió, convocada per a donar compliment 
a la Resolució 787/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’Associació Transatlàntica per 
al Comerç i la Inversió
Tram. 357-01029/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació en la sessió 18, tinguda el 26.09.2014, 
DSPC-C 485.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Barcelona Comerç davant la Co-
missió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01053/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de l’Empresa Familiar del 
Retail (Comertia) davant la Comissió d’Estu-
di de la Reforma Horària
Tram. 357-01055/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de la 
Cecot davant la Comissió d’Estudi de la Re-
forma Horària
Tram. 357-01056/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació del 
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimen-
tació de Catalunya (CEDAC) davant la Co-
missió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01057/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 4, tinguda el 28.10.2014, DSPC-C 519.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Supermercats i Distri-
buïdors (Cat-Dis) davant la Comissió d’Estu-
di de la Reforma Horària
Tram. 357-01058/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Grans Empreses de 
Distribució (ANGED) davant la Comissió d’Es - 
tudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01059/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Sessió informativa de la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el 
president de l’Institut Català Internacional 
per la Pau per a presentar l’informe de les 
activitats del 2013
Tram. 359-00014/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 12.12.2014, DSPC-C 565.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre la diversitat i la igualtat a la tele-
visió el 2013
Tram. 337-00042/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 97753 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 16.12.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre la diversitat 
i la igualtat a la televisió 2013 perquè en tingueu co-
neixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Roger Loppacher i Crehuet

Barcelona, 5 de desembre de 2014

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

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 6513-2014 in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra l’article 167.1 i les disposicions tran-
sitòries cinquena i vuitena de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, admi-
nistratives, financeres i del sector públic
Tram. 381-00006/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Fernando Domínguez García, Xavier Muro i Bas y 
Anna Casas i Gregorio letrados del Parlamento de Ca-
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taluña, en representación y defensa de la Cámara, y 
en cumplimiento del Acuerdo de Mesa de fecha 25 de 
noviembre de 2014, según se acredita mediante la cer-
tificación que acompaña al presente escrito en docu-
mento adjunto, comparecen ante el Tribunal Constitu-
cional y como mejor en derecho proceda

Dicen

1. Que, en fecha 25 de noviembre de 2014, el Parla-
mento de Cataluña ha sido notificado de la providen-
cia dictada por el Tribunal Constitucional por la que 
se admite a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad 
número 6513-2014, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra el artículo 167.1 y las disposiciones 
transitorias 5ª y 8ª de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, ad-
ministrativas, financieras y del sector público de Ca-
taluña.

2. Que, mediante Acuerdo de Mesa de fecha 25 de no-
viembre de 2014, el Parlamento de Cataluña ha decidi-
do personarse en el procedimiento relativo al recurso 
de inconstitucionalidad número 6513-2014.

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la 
providencia a que se ha hecho referencia, pasan a for-
mular las siguientes

Alegaciones

Primera. Adecuación del artículo 167.1 de 
la Ley 2/2014 al sistema de distribución de 
competencias establecido en la Constitución

Afirma la representación de la parte actora que el ar-
tículo 167.1 de la Ley recurrida es contrario al orden 
Constitucional de distribución competencial entre el 
Estado y la Generalidad de Cataluña en la medida que 
no respeta lo dispuesto en la legislación básica en la 
materia contenida, particularmente en lo que aquí res-
pecta, en los artículos 1.1, 2, 3.1 b, 7 y 9.5 de la Ley del 
Sector de Hidrocarburos (LSH), y muy especialmente 
en el último de los preceptos citados, introducido co-
mo modificación de esta Ley por la disposición adicio-
nal segunda de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para 
la garantía del suministro e incremento de la compe-
tencia en los sistemas eléctricos insulares y extrape-
ninsulares, que establece la posibilidad de utilizar la 
técnica de la fracturación hidráulica, con carácter ge-
neral, en el desarrollo de los trabajos a ejecutar en el 
marco de los títulos determinados en el mismo artícu-
lo. Refuerza su alegación la representación de la ac-
tora, invocando la reciente jurisprudencia constitucio-
nal (SSTC 106/2014, de 29 de junio, y 134/2014, de 22 
de julio) y que considera aplicable plenamente al caso 
presente sin ningún matiz, en la que se reconoce el 
carácter básico de los preceptos de la LSH invocados, 
por un lado, y se rechaza como contraria a los mismos, 

por otro lado, la prohibición general e incondicionada 
del uso de la técnica de la fracturación hidráulica esta-
blecida en leyes autonómicas de las Comunidades Au-
tónomas de la Rioja y Cantabria.

Frente a las anteriores afirmaciones, esta parte con-
sidera que la representación de la actora realiza una 
interpretación absolutamente errónea y sesgada del 
artículo 167.1 de la Ley 2/2014, que ni establece una 
prohibición absoluta e incondicionada de la técnica del 
«fracking» en el territorio catalán, ni modifica expresa 
o implícitamente el sistema de intervención adminis-
trativa en esta materia concreta.

Es más, cabe perfectamente la posibilidad de una in-
terpretación del precepto impugnado que permita su 
compatibilidad con el artículo 9.5 LSH.

En consecuencia, no estaríamos en presencia de una 
regulación idéntica a la que ha motivado el pronuncia-
miento del Alto Tribunal en sus SSTC 106/2014, de 29 
de junio, y 134/2014, de 22 de julio, y por lo tanto, no 
cabe reclamar del Tribunal un pronunciamiento en el 
mismo sentido, sino más bien en el contrario, y ade-
cuándose plenamente a los criterios sustentados en di-
cha jurisprudencia, como se expondrá seguidamente.

Esta parte procesal sostiene esta posición sobre la base 
de la siguiente argumentación: 

A) El artículo 167.1 de la Ley 2/2014 no altera o mo-
difica el sistema de intervención administrativa vigente 
en esta materia

En primer lugar, debemos proceder al análisis del ver-
dadero alcance y contenido del artículo 167.1 de la Ley 
2/2014, bien distinto del que le atribuye la represen-
tación de la actora. Según la misma, el citado artícu-
lo establece una prohibición general e incondicionada 
del uso de la técnica de la fracturación hidráulica. La 
misma dicción literal desmiente esta interpretación: 

«En la explotación de recursos en suelo no urbaniza
ble, en el caso de aprovechamiento de hidrocarburos, 
no está permitida la utilización de la tecnología de la 
fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos 
negativos sobre las características geológicas, ambien
tales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en 
relación con otros ámbitos competenciales de la Gene
ralidad».

Como se ve claramente, la disposición limita, por una 
parte, su aplicación territorial a una parte del territo-
rio, el suelo no urbanizable; aunque pueda pensarse 
que es la única clase de suelo sobre el que puede de-
sarrollarse la exploración o explotación de hidrocar-
buros, no cabe descartarse que dichas actividades po-
drían también tener lugar en suelo apto para urbanizar. 
Y, de otra parte, y lo que resulta más significativo, es 
que se pretende impedir el uso de la técnica en cues-
tión sólo cuando puede producir efectos negativos so-
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bre determinadas características de la zona, de lo que 
se deriva: 

Primero: que cuanto la fracturación hidráulica no 
produce efectos negativos, está permitida. No existe, 
pues, una prohibición para todos los casos.

Segundo: aquellos casos en los que no se permite, re-
quieren un previo estudio y valoración para determi-
nar si se producen efectos negativos, pues la ley no 
puede concretar por sí misma cuáles son esos casos, 
o en otros términos, no es aplicable directa e inmedia-
tamente sin que precise de actuaciones posteriores que 
determinen si existen esos efectos negativos, que justi-
ficarían que no se permitiera el uso de la técnica de la 
fracturación hidráulica.

No puede decirse, pues, que esta última no se permi-
te en todos los casos, sino tan solo en algunos, como 
sostiene la representación de la actora: «Ese precep-
to incorporado por la ley recurrida, amparándose en 
la competencia legislativa autonómica de desarrollo, 
viene a establecer en realidad un régimen jurídico no 
sólo restrictivo sino que configura la posibilidad de au-
torización o concesión de licencia como un supuesto 
de hecho verdaderamente excepcional, es decir, como 
una excepción a la regla de la prohibición general es-
tablecida».

Ni se establece expresamente, ni se deduce de dato al-
guno, ese presunto carácter excepcional de los casos 
permitidos.

¿Y cuáles pueden ser esas actuaciones ulteriores de va-
loración de los efectos de la técnica de la fracturación 
hidráulica?

El precepto recurrido no altera o modifica el sistema 
de intervención administrativa vigente en esta mate-
ria, porque no puede hacerlo, al estar regulado en la 
legislación básica estatal (LSH) por lo que aquello que 
dispone el citado precepto para ser rectamente enten-
dido debe incardinarse en lo dispuesto en esta última 
norma, y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de eva-
luación del impacto ambiental, que prevén en cual-
quier caso la intervención de la Comunidad Autónoma 
en el procedimiento, de la siguiente manera: 

1. Otorgar las autorizaciones de exploración y permi-
sos de investigación cuyo ámbito territorial no exceda 
el de la Comunidad Autónoma.

2. Informar previamente al otorgamiento de la conce-
sión de explotación de yacimientos de hidrocarburos o 
de almacenamientos subterráneos.

Ya que no se establece, en el artículo objeto del pre-
sente proceso, una prohibición previa y general, sino 
más bien un mandato al órgano autonómico que poste-
riormente debe intervenir a fin que deniegue la licen-
cia correspondiente o manifieste su oposición a la con-
cesión, en su caso, en el informe que debe emitir en 
el procedimiento de evaluación del impacto ambien-

tal, cuando, y sólo en tal caso, la actividad proyecta-
da pueda producir efectos negativos en las característi-
cas de la zona enumeradas en el precepto. Y por tales 
«efectos negativos» no puede entenderse cualquier 
efecto negativo, pues ello conllevaría la negación de la 
posibilidad de cualquier actividad que se desarrolle en 
suelo urbanizable, sino aquellos efectos absolutamen-
te insubsanables o corregibles mediante las medidas 
apropiadas, o condicionamientos de la actividad que 
reduzcan o minoren esta incidencia negativa, dicho de 
otra manera, aquellos efectos negativos que ninguna 
medida razonable puede evitar que se produzcan, pues 
si pueden evitarse no serán, a fin de cuentas, negativos.

La previsión del art. 167 de la Ley 2/2014 debe con-
siderarse como incompleta, pues el grado de indeter-
minación que contiene es tal que necesariamente debe 
insertarse en el marco normativo existente para tener 
pleno sentido. Y ese marco es el constituido por la 
legislación estatal. Si no se dispone una prohibición 
general aplicable inmediatamente y en cualquier cir-
cunstancia, y no es lo que hace el precepto recurri-
do, no cabe otra interpretación que considerar que se 
establece una restricción como criterio a observar al 
analizar cada caso que se produzca, por el órgano au-
tonómico y en la medida de su competencia a través 
del procedimiento correspondiente en el que deba rea-
lizarse la valoración de la incidencia de la actividad 
que requiera el uso de la técnica de la fracturación hi-
dráulica. Incluso puede decirse que el reconocimiento 
dispuesto en el artículo 9.5 LSH del «derecho» a utili-
zar la fracturación hidráulica, constituye el estableci-
miento de un principio de libertad para usar esta técni-
ca, general y previo a su aplicación a casos concretos, 
pero que no impide que la misma pueda restringirse 
o denegarse por la Administración del Estado cuando 
considere que precisamente en un caso concreto causa 
unos efectos negativos o nocivos graves o de imposi-
ble corrección o reparación, como puede resultar de la 
sujeción de esta clase de actividades a la evaluación de 
impacto ambiental (en cuanto que figura incluida en 
el Anexo I, 2.d. de la Ley 21/2013, de evaluación del 
impacto ambiental) que puede concluir en una decla-
ración negativa. La libertad de utilización de la técni-
ca de fracturación hidráulica que reconoce el artículo 
9.5 LSH, por tanto, no puede ser tampoco absoluta e 
incondicionada.

De todo lo expuesto, debe concluirse no sólo que es 
perfectamente posible una interpretación del artículo 
167.1 de la Ley 2/2014 que lo haga compatible con la 
legislación básica invocada por la representación de la 
actora, sino que es la interpretación con mayor sentido 
en el contexto normativo en el que debe inscribirse pa-
ra una adecuada comprensión.

La falta de mención o referencia a las competencias 
estatales en la materia no puede reputarse tampoco co-
mo vicio de inconstitucionalidad pues ni es una men-
ción necesaria para que existan y se ejerzan, ni per-
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mite deducir de ello un desplazamiento o sustitución 
como ha afirmado la jurisprudencia constitucional en 
más de una ocasión: 

«La parte recurrente alega que el precepto impugna-
do debería haber distinguido entre los tributos propios 
de la Generalidad y los estatales y locales, salvaguar-
dando, por tanto, las competencias que no son de la 
Generalidad. Mas no es aceptable tal argumentación. 
En efecto, como se afirma en la STC 191/1994 (funda-
mento jurídico 2º), “hemos dicho en más de una oca-
sión que el Estado, en el ejercicio de sus competencias, 
no viene obligado a reservar, mediante una cláusula 
de salvaguardia, las competencias que puedan tener 
las Comunidades Autónomas en la respectiva materia 
(SSTC 95/1984, 157/1985, 155/1990 y 180/1992)”. Tal 
doctrina es aplicable, por existir la misma razón, al 
supuesto de ejercicio de sus respectivas competencias 
por Comunidades Autónomas. Y es que es contrario al 
principio de conservación de las normas entender que 
una norma rebasa el ámbito propio de competencia de 
quien la dicta si nada se dice en ella sobre el particular 
y nada se alega, además, sobre acto alguno que pueda 
justificar tal interpretación (en este sentido, bien que 
con referencia al ámbito de competencia territorial de 
una Comunidad Autónoma, la STC 97/1983, funda-
mento jurídico 4º in fine)» (STC 122/1983, FJ 4).

Evidentemente, el planteamiento de esta controversia 
en un proceso de constitucionalidad de la norma no 
debe dirimirse escogiendo sólo la interpretación más 
consistente y razonable, sino la interpretación ade-
cuada a la Constitución, y desechando la que pueda 
no serla, como es la que formula la representación de 
la actora, y así lo tiene establecido la jurisprudencia 
constitucional desde bien tempranamente y de manera 
consolidada. Como se sostuvo en la STC 122/1983, de 
16 de diciembre: 

«Siendo posibles dos interpretaciones de un precepto, 
una ajustada a la Constitución y la otra no conforme 
a ella, debe admitirse la primera, con arreglo a un cri-
terio hermenéutico reiteradas veces aplicado por este 
Tribunal». (FJ 6) (En el mismo sentido SSTC 4/1981, 
FJ 16; 93/1984, FJ 5.d; 176/1999, FJ 3).

Resulta necesario, pues, intentar buscar una interpre-
tación que preserve la constitucionalidad de la norma 
enjuiciada o en los propios términos del mismo Tri-
bunal: 

«Es necesario apurar todas las posibilidades de in-
terpretar los preceptos de conformidad con la Cons-
titución y declarar tan sólo la derogación de aquéllos 
cuya incompatibilidad con ella resulte indudable por 
ser imposible llevar a cabo dicha interpretación» (STC 
93/1984, FJ 5.d).

Y como recuerda el mismo Tribunal, este criterio en-
cuentra su justificación en el principio de conservación 
de la norma en base a su origen democrático: 

«En este caso, como se apreciará, dicha operación in-
terpretativa, que encuentra su anclaje en el principio 
de conservación de la norma atendiendo a la presun
ción de constitucionalidad de la que goza por resultar 
emanada de un legislador democrático, resulta posi-
ble, pues no estamos aquí ante un supuesto en el que 
exista un conflicto evidente e insalvable entre el pre-
cepto reglamentario impugnado y las normas o prin-
cipios constitucionales que integran su parámetro 
de control, señaladamente, el art. 159.2 CE». (STC 
101/2008, FJ 9), (en el mismo sentido, STC 341/1993, 
FJ 2).

En la medida que la interpretación sostenida por es-
ta representación es razonable y se conforma siguien-
do un espíritu integrador y sistemático (criterio utili-
zado por la jurisprudencia constitucional a menudo 
en su labor hermenéutica como se expresa en la STC 
101/2008, FJ 10), puede afirmarse la constitucionali-
dad del artículo 167.1.

B) La Generalidad tiene título competencial suficiente 
para dictar el artículo 167.1 de la Ley 2/2014

La regulación adoptada por la Generalidad por medio 
del artículo 167.1 de la Ley 2/2014, se fundamenta en 
diversos títulos competenciales no mencionados por la 
representación de la actora, y que difieren en su redac-
ción de lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía de 
la Rioja y de Cantabria, que han sido tenidos en cuen-
ta por la jurisprudencia constitucional al resolver los 
recursos en los que se ha enjuiciado la prohibición de 
utilizar la técnica de la fracturación hidráulica estable-
cida en las leyes autonómicas correspondientes

Concretamente, hallamos un título competencial en el 
artículo 133.1 a) del Estatuto de Autonomía de Cata-
lunya (EAC), que dispone: 

a) La regulación de las actividades de producción, 
almacenaje y transporte de energía, el otorgamiento 
de las autorizaciones de las instalaciones que trans-
curran íntegramente por el territorio de Cataluña y el 
ejercicio de las actividades de inspección y control de 
todas las instalaciones existentes en Cataluña.

Asimismo, el apartado 4 del mismo artículo dispone: 

4. Corresponde a la Generalitat la competencia com-
partida sobre el régimen minero. Esta competencia in-
cluye, en todo caso, la regulación y el régimen de in-
tervención administrativa y control de las minas y los 
recursos mineros que estén situados en el territorio de 
Cataluña y de las actividades extractivas que se lleven 
a cabo.

Pero no sólo tiene la Generalidad capacidad regulato-
ria directa sobre esta materia, sino que, además debe 
tenerse en cuenta la competencia para legislar en ma-
teria de medio ambiente y concretamente respecto de 
las actividades que se desarrollan en el medio natural 
como es el caso que contempla el artículo 167.1 de la 
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Ley 2/2014 (que no se olvide se refiere sólo al suelo no 
urbanizable), en base a lo que dispone el artículo 144.1 
c) y f) EAC: 

c) La regulación de los recursos naturales, de la flora y 
la fauna, de la biodiversidad, del medio ambiente ma-
rino y acuático si no tienen por finalidad la preserva-
ción de los recursos pesqueros marítimos.

f) La regulación de la prevención, el control, la correc-
ción, la recuperación y la compensación de la conta-
minación de suelo y subsuelo.

La Generalidad se halla, pues, suficientemente habi-
litada para dictar un precepto como el que es objeto 
del presente recurso de constitucionalidad, sin perjui-
cio de que, en su acomodo al orden constitucional de 
distribución competencial, esta regulación deba com-
pletarse e integrarse con la legislación básica estatal 
dictada al amparo de los artículos 149.1.13º y 25º CE.

C) El artículo 167.1 de la Ley 2/2014 no contradice la 
jurisprudencia constitucional establecida en las SSTC 
106/2014, de 24 de junio, y 134/2014, de 22 de julio

Como se ha expuesto en el punto A), el artículo 167.1 
de la Ley 2/2014 no contiene una prohibición general 
del uso de la técnica de la fracturación hidráulica, ni 
puede ser aplicado directa e inmediatamente, pues im-
plica para ser operativo y eficaz, la elaboración de una 
valoración en cada caso concreto, a resultas de la cual 
se deberá determinar la incompatibilidad absoluta del 
uso de la técnica mencionada, con las «características 
geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómi-
cas de la zona» (zona que además debe estar enclava-
da en suelo urbanizable), en cuyo caso, si dispone un 
mandato de no autorizar dicha técnica, lo cual viene a 
ser lo mismo que resulta con la legislación básica esta-
tal cuando somete la misma técnica al procedimiento 
de evaluación del impacto ambiental y este puede con-
cluir en una declaración negativa, y por lo tanto prohi-
bitiva (artículo 41.2 de la Ley 21/2013, en relación con 
el anexo 1, grupo 2 d).

La no coincidencia entre lo dispuesto en el artícu-
lo 167.1 de la Ley 2/2014 y lo que disponían la Ley 
1/2013, de 15 de abril, de Cantabria y la Ley 7/2013, 
de 21 de junio, de la Rioja, no es casual e inconscien-
te, sino deliberada y adoptada por el legislador catalán 
precisamente con la voluntad de no incurrir en contra-
dicción con el legislador básico estatal, siguiendo el 
criterio propuesto por el Consell de Garanties Estatu-
tàries en su Dictamen 2/2014, de 10 de enero, apartado 
6º, pág. 46, a propósito de una redacción anterior de 
este precepto contenida en el proyecto de ley a partir 
del que se elaboró la ley enjuiciada en el presente pro-
ceso de inconstitucionalidad.

«Así, con el fin de ajustar el objetivo de protección 
medioambiental con la norma básica estatal en mate-
ria de régimen energético deberían concretarse en la 

norma que dictaminamos las circunstancias o supues-
tos en los que se prohíbe el uso de la técnica de frac-
turación hidráulica. De esta manera, se podría limitar 
en función de las características geológicas, ambienta-
les, paisajísticas y socioeconómicas de cada zona.

En conclusión, el artículo 162.1 del Proyecto de ley 
de medidas fiscales, administrativas, financieras y del 
sector público encuentra amparo competencial en el 
artículo 144 EAC. No obstante, debería modificarse el 
carácter general de la prohibición que contiene, con 
el fin de adaptarla a las bases estatales en materia de 
energía (art. 149.1.25 CE), en los términos de expues-
tos en este fundamento jurídico».

Como resulta claro en la STC 106/2014, es una «pro-
hibición absoluta e incondicionada de la técnica de la 
fractura hidráulica en todo el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria (lo que) contradice de 
manera radical e insalvable lo dispuesto en el apartado 
5 del artículo 9 de la Ley del sector de hidrocarbu-
ros...» (FJ 8 a).

Este tipo de prohibición sin matices y límites es el que 
es rechazado por la Sentencia citada, pero permite al 
mismo tiempo, deducir que cuando no exista una con-
tradicción «radical» e «insalvable» con la legislación 
básica estatal, es posible una regulación autonómica, 
supuesta la competencia correspondiente, aunque ex-
prese una voluntad restrictiva de esta clase de activi-
dades, como es el caso de lo dispuesto en el artículo 
167.1 de la Ley 2/2014, objeto del presente recurso.

Por lo que, en conclusión, puede afirmarse que el ar-
tículo 167.1 de la Ley 2/2014 no contradice el criterio 
sostenido en la jurisprudencia constitucional recaída 
a propósito de la prohibición del uso de la técnica de 
la fracturación hidráulica por las Comunidades Autó-
nomas.

Segunda. Existencia de interpretaciones 
acordes a la Constitución del apartado 
segundo de la disposición transitoria 5ª de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 2/2014, de 27 
de enero, de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público de Cataluña.

La disposición transitoria 5ª de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 2/2014 establece el régimen transito-
rio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios So-
ciales (ICASS) cuya supresión prescribe la disposición 
adicional vigésima de la misma Ley, al mismo tiempo 
que establece la asunción de sus finalidades, objetivos 
y competencias por el Departamento competente de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña.

La representación de la parte actora estima contrarios 
a la Constitución dos aspectos concretos de la mencio-
nada disposición transitoria 5ª de la Ley 2/2014, uno 
referido a la denominación del extinto Instituto Cata-
lán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) y otro 
referido a la destinación de su patrimonio. Ambos as-
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pectos están contemplados en el apartado segundo de 
dicha disposición transitoria 5ª que literalmente esta-
blece que: 

«Los bienes integrantes del patrimonio de la entidad 
gestora de la Seguridad Social que se suprime se in-
corporan al patrimonio de la Generalidad y se adscri-
ben al departamento competente en materia de servi-
cios sociales. El departamento competente en materia 
de servicios sociales se subroga en todos los derechos y 
obligaciones de los bienes de titularidad de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social cuyo uso y gestión 
hayan sido atribuidos al ICASS».

No obstante, se ha impugnado toda la disposición 
transitoria 5ª, es decir, los tres apartados, aunque no 
se ha alegado ninguna tacha de inconstitucionalidad 
respecto del primero o del tercero, que poseen un ob-
jeto parcialmente diverso y, por lo tanto, se tienen que 
entender no cuestionados.

El fundamento jurídico número 1 de la STC 13/2007 
sintetiza la doctrina del Tribunal Constitucional con 
relación a la falta de argumentación y su perjuicio para 
el derecho de defensa de las partes: 

«(...) no siendo admisibles las impugnaciones globales 
carentes de un razonamiento desarrollado que las sus-
tente (SSTC 43/1996, de 14 de marzo, FJ 5; 233/1999, 
de 16 de diciembre, FJ 2; 245/2004, de 16 de diciem-
bre, FJ 3; y 100/2005, de 19 de abril, FJ 3)». (STC 
13/2007, de 18 de enero, FJ 1)».

Esta representación considera que debe eliminarse in-
mediatamente por parte de este Tribunal la tacha de 
inconstitucionalidad que afecta a los apartados prime-
ro y tercero de la disposición transitoria 5ª de la Ley 
2/2014, acordando, como más adelante se volverá a 
reiterar, el levantamiento inmediato de la suspensión 
acordada ex artículo 161.2 CE.

Frente a la argumentación de la representación de la 
parte actora se puede afirmar que existen interpreta-
ciones acordes con la Constitución del apartado se-
gundo de la disposición transitoria 5ª de la Ley 2/2014 
que permiten entender que la apelación al ICASS co-
mo «entidad gestora de la Seguridad Social» es sim-
plemente una denominación histórica adoptada en 
1983, y que dicha disposición transitoria distingue, 
aunque con una redacción mejorable técnicamente, 
los bienes que la Generalitat adscribió al ICASS de los 
bienes que forman parte del patrimonio único de la 
Seguridad Social que fueron transferidos por el Esta-
do a la Generalitat.

A) La mención al ICASS como entidad gestora de la 
Seguridad Social es una repetición literal de una deno-
minación histórica adoptada en 1983 antes de la intro-
ducción del artículo 64 TRLGSS en 1994

La parte actora considera que la disposición transito-
ria 5ª de la Ley 2/2014, cuando apela al ICASS como 

«entidad gestora de la Seguridad Social», vulnera el 
artículo 64 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social (TRLGSS), que reserva el nombre 
de entidades gestoras y servicios comunes de la Segu-
ridad Social a las que los constituyen y que enumera 
el artículo 57 de la misma norma, con lo que se vulne-
raría el artículo 149.1.17º CE que reserva al Estado la 
competencia exclusiva respecto la legislación básica y 
régimen económico de la Seguridad Social, sin perjui-
cio de la ejecución de sus servicios por las Comunida-
des Autónomas.

Efectivamente, el artículo 64 TRLGSS dispone que 
ninguna entidad pública o privada puede usar en Es-
paña el título o los nombres de las entidades gestoras 
y servicios comunes de la Seguridad Social, ni los que 
puedan resultar de la adición a los mismos de algu-
nas palabras o de la mera combinación, en otra forma, 
de las principales que los constituyen. Tampoco po-
drán incluir en su denominación la expresión «Seguri-
dad Social», salvo expresa autorización del ministerio 
competente.

No obstante, en cuanto a la referencia que en dicha 
disposición transitoria 5ª se hace al ICASS como en-
tidad gestora de la Seguridad Social, ha de ser enten-
dida como una simple referencia a la denominación 
histórica, en los términos literales de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 12/1983, de 14 de julio, de Admi-
nistración Institucional de la Sanidad y de la Asisten-
cia y los Servicios Sociales de Cataluña.

El artículo 2.1 de la Ley 12/1983 creaba el Instituto 
Catalán de la Salud (ICS) y el Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Y el artículo 
2.2 establecía que: 

«Estas dos entidades tendrán personalidad y natura-
leza de Entidades Gestoras de la Seguridad Social y 
gozarán de plena capacidad jurídica y patrimonial en 
los términos establecidos por el Estatuto de Cataluña y 
demás normativa que les sea de aplicación.

También gozarán de la reserva de nombres y de los be-
neficios, exenciones y franquicias de cualquier natura-
leza que la legislación general del Estado atribuya a 
las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.»

Por ello hay que entender que el apartado segundo de 
la disposición transitoria 5ª de la Ley 2/2014 simple-
mente reproduce una denominación histórica adoptada 
antes de la entrada en vigor del artículo 64 TRLGSS 
en 1994, sin ningún ánimo de cambiar o modificar su 
naturaleza, más teniendo en cuenta que la propia Ley 
2/2014 suprime dicho organismo.

Es necesario tener en cuenta que el ICASS es actual-
mente un ente extinguido puesto que la disposición 
adicional vigésima de la Ley 2/2014 indica que: «Se 
suprime el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios 
Sociales. El departamento competente en materia de 
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servicios sociales asume sus finalidades, objetivos y 
competencias».

El Decreto del Gobierno de la Generalidad 130/2014, 
de 30 de septiembre, de modificación del Decreto 
332/2011, de 3 de mayo, de reestructuración del De-
partamento de Bienestar Social y Familia, crea dentro 
de dicho departamento una nueva secretaría sectorial 
(la Secretaría de Inclusión Social y de Promoción de 
la Autonomía Personal) que asume la estructura y las 
finalidades del ICASS, así como sus funciones, y esta-
blece el día 1 de enero de 2015 como fecha de entra-
da en vigor de los mencionados cambios organizativos 
(disposición final segunda).

Parece, en cualquier caso, inoportuno declarar la in-
constitucionalidad de una calificación tangencial a un 
ente extinguido. Carecería de sentido declarar, con un 
pronunciamiento que se impone a todos los poderes 
públicos y ciudadanos, que una apelación a un orga-
nismo extinto contradice la Constitución española y 
es, por tanto, nula. El supuesto creado por la interposi-
ción del recurso de inconstitucionalidad va más allá de 
los casos de pérdida sobrevenida del objeto del proce-
so que se producen cuando se deroga la norma objeto 
de recurso, puesto que aquí la norma está vigente, pero 
lo que no tiene vida en el mundo del derecho es el ór-
gano y es la propia disposición transitoria 5ª de la Ley 
2/2014 la norma que ordena la supresión del órgano 
del que se cuestiona su denominación.

B) El apartado segundo de la disposición transitoria 5ª 
de la Ley 2/2014 distingue los bienes que forman parte 
del patrimonio único de la Seguridad Social de los bie-
nes que la Generalidad ha ido adscribiendo al ICASS 

La parte actora considera inconstitucional el régimen 
patrimonial previsto en la disposición transitoria 5ª de 
la Ley 2/2014 porque, a su entender, no distingue en-
tre los bienes propios del Instituto Catalán de Asisten-
cia y Servicios Sociales y los bienes propiedad de la 
Tesorería General de la Seguridad Social cuyo uso y 
gestión ha sido transferido por el Estado a la Genera-
lidad, en tanto que la incorporación al patrimonio de 
la Generalidad una vez extinguido el organismo solo 
puede establecerse respecto de los bienes propios y no 
respecto de los transferidos. La representación de la 
parte actora sostiene que se vulnera legislación básica 
estatal, en concreto el artículo 80.1 TRLGSS cuando 
habla del patrimonio único de la Seguridad Social, y 
se incurre en inconstitucionalidad de carácter indirec-
to o mediato.

Los decretos de transferencia (Real Decreto 1517/1981 
y Real Decreto 46/1993) han transferido, en efecto, el 
uso y gestión de ciertos inmuebles, pero no su titulari-
dad o propiedad, que corresponde a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. E incluso el artículo 11.2 de 
la Ley 12/1983 contemplaba que tal régimen jurídico 

no se modificaba en casos de extinción del ICASS o 
del ICS: 

«Los bienes y recursos que la Generalidad adscriba a 
las Entidades Gestoras creadas por esta Ley reverti-
rán a la Generalidad en las mismas condiciones que 
tenían en el momento de su adscripción, en el supuesto 
de que dichas Entidades Gestoras se extingan o sufran 
una modificación que afecte a la naturaleza de sus fun-
ciones».

Esta parte procesal considera que la interpretación 
realizada por la parte actora, en el sentido de que el 
apartado segundo de la disposición transitoria 5ª de la 
Ley 2/2014 rompe el patrimonio único de la Seguridad 
Social al incorporar ciertos bienes a la Generalidad, es 
errónea y apresurada. Para ello es oportuno volver a 
transcribir el mencionado precepto: 

«Los bienes integrantes del patrimonio de la entidad 
gestora de la Seguridad Social que se suprime se in-
corporan al patrimonio de la Generalidad y se adscri-
ben al departamento competente en materia de servi-
cios sociales. El departamento competente en materia 
de servicios sociales se subroga en todos los derechos y 
obligaciones de los bienes de titularidad de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social cuyo uso y gestión 
hayan sido atribuidos al ICASS».

El propio apartado segundo de la disposición transi-
toria 5ª de la Ley 2/2014 realiza una distinción entre: 
(a) bienes integrantes del patrimonio del ICASS, y (b) 
bienes de titularidad de la Tesorería General de la Se-
guridad Social. Cada uno tiene un régimen distinto. 
En el primer caso se incorporan al patrimonio de la 
Generalidad. En el segundo caso, la Generalidad, que 
detenta su «uso y gestión», sólo se subroga en los «de-
rechos y obligaciones» que se correspondan a dichos 
bienes. La mencionada disposición no cuestiona la ti-
tularidad de los bienes de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

No obstante, es posible realizar una interpretación del 
apartado segundo de la disposición transitoria 5ª de 
la Ley 2/2014 conforme a la Constitución puesto que 
las dos frases de la disposición distinguen dos tipos 
de bienes y, por ende, dos regímenes jurídicos dife-
renciados.

Por ello, es posible entender que las previsiones del 
apartado segundo de la disposición transitoria 5ª de la 
Ley 2/2014 relativas a los bienes inmuebles propiedad 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyo 
uso y gestión fue transferido al ICASS, no comportan 
ningún cambio en cuanto al servicio asistencial al que 
se destinan dichos inmuebles ni alteran la titularidad 
de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
los mismos, de forma que por lo que a tales bienes se 
refiere la Generalidad de Cataluña queda subrogada 
tan sólo en los derechos y obligaciones que resultan de 
su uso y gestión en el marco de las competencias que 
ejerce en materia de servicios sociales, y la sujeción al 
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régimen jurídico específico del patrimonio de la Te-
sorería General de la Seguridad Social no se discute.

Debe reconocerse que la redacción del apartado se-
gundo de la disposición transitoria 5ª de la Ley 2/2014 
es mejorable técnicamente. Por ello no es de extrañar 
que el Gobierno, a través del Proyecto de Ley de medi-
das fiscales, financieras y administrativas presentado 
el 2 de diciembre de 2014 (Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya núm. 443, p. 3 y ss.), específica-
mente mediante su artículo 95.2, aspire a modificar el 
apartado segundo de la disposición transitoria 5ª de la 
Ley 2/2014 en el siguiente sentido: 

«Se modifica el apartado 2 de la disposición transito-
ria quinta de la Ley 2/2014, que queda redactado del 
siguiente modo: 

“2. Los bienes integrantes del patrimonio del Instituto 
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales se incorpo-
ran al patrimonio de la Generalidad y se adscriben al 
departamento competente en materia de servicios so-
ciales.

Esta adscripción no afecta a los bienes propiedad de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, que con-
serva, en cualquier caso, la plena titularidad de dichos 
bienes.”»

Tercera. La disposición transitoria 8ª de la 
Ley 2/2014 no contradice la jurisprudencia 
constitucional relativa a la prohibición 
de restricciones a la implantación de los 
equipamientos comerciales, sino que establece 
una suspensión transitoria de dicho régimen

El Abogado del Estado impugna la disposición transi-
toria 8ª de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2014, 
que incide en la regulación de los equipamientos co-
merciales, concretamente en lo concerniente a la sus-
pensión temporal de los preceptos que permiten que, 
de forma excepcional y en función de determinadas 
circunstancias a las que posteriormente haremos men-
ción, puedan implantarse fuera de las tramas urbanas 
consolidadas (TUC) determinados equipamientos co-
merciales.

La disposición impugnada que, como su título indica, 
contiene un régimen transitorio, establece lo siguiente: 

«Disposición transitoria octava. Régimen transitorio 
hasta la presentación de un proyecto de ley de comer-
cio, servicios y ferias.

En el plazo de un año a contar desde la entrada en vi-
gor de la presente ley, el Gobierno debe presentar al 
Parlamento un proyecto de ley de comercio, servicios 
y ferias en el que se valoren adecuadamente los intere-
ses públicos en relación con la normativa de implan-
tación de equipamientos comerciales y la proporcio-
nalidad y no discriminación de las medidas que deben 
adoptarse. Mientras no se apruebe este proyecto de ley 
queda suspendida la excepción de implantación de es-

tablecimientos fuera de trama urbana consolidada a 
que se refieren el apartado 3.b y el segundo párrafo del 
apartado 4 del artículo 9 del Decreto Ley 1/2009, de 
22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos 
comerciales.»

A) Cuestión preliminar: la vulneración de la presun-
ción de constitucionalidad del precepto impugnado

Antes de pasar al análisis de fondo de la cuestión a 
los efectos de determinar si la disposición impugna-
da adolece de inconstitucionalidad, esta representa-
ción considera preciso destacar que de la lectura de 
la misma se desprende que contiene dos partes clara-
mente diferenciadas: en primer lugar, el primer inciso 
que establece el mandato del Gobierno de la Generali-
dad para que presente al Parlamento de Cataluña antes 
del 31 de enero de 2015, un Proyecto de ley de comer-
cio, servicios y ferias, en donde se establezca la regu-
lación relativa a la implantación de los equipamientos 
comerciales, y en segundo lugar, el establecimiento en 
su segundo inciso, de un régimen transitorio acotado 
al período relativo al momento anterior a la aproba-
ción de la referida iniciativa legislativa, que comporta 
la suspensión de la regulación relativa a la excepción 
de la implantación de establecimientos fuera de la tra-
ma urbana consolidada a que se refieren el apartado 
3.b y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 
del Decreto Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de orde-
nación de los equipamientos comerciales (en adelante, 
Decreto Ley catalán 1/2009).

En relación con el primer inciso del precepto impug-
nado de lo que se trata es de que el Gobierno, en vir-
tud de la iniciativa legislativa reconocida en el artículo 
62.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, presente 
al Parlamento de Cataluña para su tramitación parla-
mentaria y posterior aprobación, un Proyecto de ley en 
materia de comercio, servicios y ferias en donde, entre 
otras cuestiones, se establezca la regulación en mate-
ria de equipamientos comerciales teniendo en cuenta 
que en la referida propuesta regulatoria, el Gobierno 
se deberá atener no solamente a los intereses públicos 
concernidos, sino también al principio de proporcio-
nalidad y no discriminación, sobre todo y básicamen-
te, en consonancia con los parámetros incluidos en la 
Directiva 2006/123 CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios de mercado interior.

En este punto del discurso alegatorio esta representa-
ción considera necesario efectuar una argumentación 
de diferente calado relacionada con el hecho de que 
no se alcanza a entender cuáles son las razones que 
pueden fundamentar la posible inconstitucionalidad 
del primer inciso de la disposición transitoria 8ª. De 
hecho, la parte recurrente en su escrito de alegaciones 
no argumenta en ningún momento la supuesta incons-
titucionalidad del referido inciso lo que da a entender 
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una clara omisión del principio de constitucionalidad 
de las normas con rango de Ley.

Por ello, de la lectura de todos los fundamentos jurídi-
cos de la demanda de inconstitucionalidad y concreta-
mente, del segundo, que es el relativo a la ordenación 
de los equipamientos comerciales, se concluye que no 
hay ninguna argumentación que sustente la supuesta 
inconstitucionalidad del contenido del primer inciso 
la disposición transitoria 8ª, de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 2/2014 impugnada, toda vez que en la de-
manda no queda justificado ni hay razonamiento jurí-
dico que así lo avale, (por la propia dificultad que ello 
entraña) que la iniciativa legislativa del Gobierno sea 
per se inconstitucional y más cuando de lo que se trata 
es de ejercer la referida iniciativa en relación con un 
marco regulatorio cuya competencia exclusiva en ma-
teria de comercio interior es de la Generalidad ex art 
121 EAC, así como también la competencia exclusiva 
en materia de consumo prevista en el artículo 123 a) 
EAC, en la cual se incluye la defensa de los derechos 
de los consumidores y usuarios.

Por ello, debemos mencionar que esta falta de argu-
mentación comporta (porque así lo ha venido afirman-
do este Tribunal) un incumplimiento en relación con el 
requisito procesal exigido, toda vez que la presunción 
de constitucionalidad del precepto no se destruye por 
la mera invocación formal de la norma vulnerada y, en 
consecuencia, y en base a la reiterada doctrina del Tri-
bunal, la referida iniciativa legislativa gubernamental 
no debería ser objeto bajo ningún concepto de la pre-
sente controversia constitucional.

En este sentido, destacar la STC 13/2007, que en su 
fundamento jurídico 1 sintetiza toda la doctrina exis-
tente sobre la cuestión apuntada, en el referido funda-
mento establece: 

«Es doctrina reiterada de este Tribunal que la impug-
nación de normas debe ir acompañada con una funda-
mentación que permita a las partes a las que asiste el 
derecho de defensa (en este caso, al Abogado del Es-
tado), así como a este Tribunal, que ha de pronunciar 
Sentencia, conocer las razones por las cuales los recu-
rrentes entienden que las disposiciones cuestionadas 
vulneran el orden constitucional.[...]. por lo cual, si no 
se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia pro-
cesalmente requerida (SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 
3; 36/1994, de 10 de febrero, FJ 1; 43/1996, de 14 de 
marzo, FJ 3; 118/1996, de 27 de junio, FJ 2; 61/1997, 
de 20 de marzo, FJ 13; 118/1998, de 4 de junio, FJ 4; 
233/1999, de 16 de diciembre, FJ 2; 104/2000, de 13 
de abril, FJ 5; 96/2002, de 25 de abril, FJ 4; 16/2003, 
de 30 de enero, FJ 9; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 
3; 100/2005, de 19 de abril, FJ 3; y 112/2006, de 19 
de abril, FJ 19). En suma, la presunción de constitu
cionalidad de normas con rango de ley no puede des
virtuarse sin una argumentación suficiente, no sien
do admisibles las impugnaciones globales carentes de 
un razonamiento desarrollado que las sustente (SSTC 

43/1996, de 14 de marzo, FJ 5; 233/1999, de 16 de di
ciembre, FJ 2; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 3; y 
100/2005, de 19 de abril, FJ 3)». (STC 13/2007, de 18 de 
enero, FJ 1)».

En consecuencia, y en base a lo afirmado anteriormen-
te, esta representación considera que debe eliminarse 
por parte de este Tribunal la tacha de inconstitucio-
nalidad que afecta al primer inciso de la disposición 
transitoria 8ª de la Ley del Parlamento de Cataluña 
2/2014 objeto de la presente impugnación, acordan-
do, como más adelante se volverá a reiterar, el levan-
tamiento inmediato de la suspensión acordada ex artí-
culo 161.2 CE.

B) Determinación del objeto de la presente controver-
sia constitucional incluida en la disposición transito-
ria 8ª

Retomando el hilo de la argumentación sobre el se-
gundo inciso de la disposición transitoria 8ª de la Ley 
catalana 2/2014, relativa al establecimiento de un ré-
gimen transitorio que comporta la suspensión de la 
regulación relativa a la excepción de la implantación 
de establecimientos fuera de la trama urbana conso-
lidada a que se refieren el apartado 3.b y el segundo 
párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto Ley 
catalán 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de 
los equipamientos comerciales, pasamos seguidamen-
te a analizar cuál es el objeto del recurso, cuáles son 
los argumentos que a criterio del Abogado del Esta-
do fundamentan la supuesta inconstitucionalidad del 
precepto impugnado, para finalmente exponer la argu-
mentación que a criterio de esta representación susten-
ta la constitucionalidad del mismo.

En primer lugar y a los efectos de analizar con detalle 
cuál es el objeto concreto de la impugnación debemos 
afirmar que la disposición transitoria 8ª de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 2/2014, lo que efectúa es una 
suspensión transitoria (mientras no se apruebe el pro-
yecto de ley de comercio, servicios y ferias y, en todo 
caso, antes del 31 de enero de 2105) en relación a dos 
tipos de regulación que afectan a la implantación co-
mercial que puesto en relación con la disposición adi-
cional vigésima de la mencionada ley supone mante-
ner la vigencia de los apartados 3 y 4 del artículo 9 del 
Decreto Ley catalán 1/2009.

Por un lado, la relativa al apartado 3 b) del artículo 9 
del Decreto Ley catalán 1/2009 que permite que, de 
forma excepcional, se puedan implantar fuera de la 
trama urbana consolidada (TUC) tanto los medianos 
establecimientos comerciales (comúnmente denomi-
nados MEC), es decir aquellos establecimientos indi-
viduales o colectivos con una superficie de venta igual 
o superior a 800 m2 e inferior a 1.300 m2) como tam-
bién los grandes establecimientos comerciales (GEC), 
aquellos establecimientos individuales o colectivos 
con una superficie de venta igual o superior a 1.300 
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m2 e inferior a 2.500 m2), y por otro, la relativa a la 
regulación contenida en el segundo párrafo del apar-
tado 4 del artículo 9 del Decreto Ley catalán 1/2009 
que permite que de forma excepcional, los grandes es-
tablecimientos comerciales territoriales (GECT) aque-
llos que tengan una superficie de venta igual o supe-
rior a 2.500 m2 se puedan implantar fuera de la TUC.

En este sentido, y pasando al contenido concreto del 
régimen de las excepcionalidades cuya suspensión de 
sus efectos se impugna debemos destacar que el apar-
tado 3 b) del artículo 9 del Decreto Ley catalán 1/2009 
permite la implantación fuera de la TUC de los media-
nos (MEC) y grandes establecimientos comerciales 
(GEC) si se justifica su localización fuera de la misma, 
siempre que se cumplan todas y cada una de las condi-
ciones siguientes: 

«1) El emplazamiento tiene que estar situado en conti-
nuidad física con el tejido urbano residencial, que con-
figura la TUC, sin que pueda estar separado de ésta 
por ninguna barrera física no permeable significativa.

2) El planeamiento urbanístico ha de admitir el uso co-
mercial con carácter dominante o principal en la par-
cela donde se pretende implantar el establecimiento 
comercial.

3) El establecimiento comercial ha de localizarse en 
parcela aislada con acceso principal desde la calle pe-
rimetral a la TUC. Esta calle ha de dar continuidad o 
complementar la red viaria principal del municipio y 
facilitar la conexión urbana para peatones y bicicletas 
desde la zona residencial confrontante.

4) El establecimiento comercial debe estar a una dis-
tancia inferior a 200 metros, respecto de la entrada 
principal, de una parada de transporte público urba-
no integrado en la red municipal o se ha de prever la 
instalación de paradas, terminales o estaciones para 
atender los flujos de público previsibles.»

Asimismo, y en lo concerniente al apartado 4 del ar-
tículo 9, el Decreto Ley catalán 1/2009 establece para 
los grandes establecimientos comerciales territoriales 
(GECT) que a pesar de que se pueden implantar sólo 
dentro del ámbito de la TUC, excepcionalmente pue-
den implantarse fuera de las mismas, si además de las 
circunstancias o condiciones expresadas anteriormen-
te para los MEC y GEC concurran también las cir-
cunstancias mencionadas en la apartado 3 a) del artí-
culo 9 Decreto Ley catalán 1/2009, que establece que 
«la implantación se produzca dentro de las zonas de 
acceso restringido de las estaciones de líneas trans-
fronterizas y transregionales del sistema ferroviario 
que acojan el tren de alta velocidad o líneas de largo 
recorrido, de los puertos clasificados de interés gene-
ral y de los aeropuertos con categoría de aeropuertos 
comerciales, según el Plan de aeropuertos, aeródro-
mos y helipuertos de Cataluña 2009-2015» siempre 
que se justifique también la conexión al transporte pú-
blico interurbano.

Es preciso mencionar que las disposiciones del Decre-
to Ley catalán 1/2009, cuya suspensión de sus efectos 
se lleva a cabo mediante la disposición transitoria 8ª 
de la Ley de Cataluña 2/2014, objeto de la presente 
impugnación, entraron en vigor el día 22 de noviem-
bre de 2013, con motivo de la promulgación de la STC 
193/2013, de 21 de noviembre, que declaró inconsti-
tucional el artículo 114 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción 
de la actividad económica, (en adelante Ley del Parla-
mento de Cataluña 9/2011) que modificó los apartados 
3 y 4 del referido artículo 9 del Decreto Ley catalán 
1/2009 en el sentido de concretar los supuestos en los 
que los MEC y GEC pueden implantarse fuera de la 
TUC, permitiendo este supuesto solamente «si la im-
plantación se produce dentro de las zonas de acceso 
restringido de las estaciones de líneas transfronterizas 
y transregionales del sistema ferroviario que acogen 
el tren de alta velocidad o líneas de largo recorrido, 
de los puertos clasificados de interés general y de los 
aeropuertos con categoría de aeropuertos comerciales 
según el Plan de aeropuertos, aeródromos y helipuer-
tos de Cataluña 2009-2015.» y eliminando totalmente 
esta posibilidad de implantación fuera de la TUC para 
los grandes establecimientos comerciales territoriales 
(GECT).

Pasando ahora al breve análisis de los motivos de in-
constitucionalidad alegados por la parte recurrente pa-
ra poder argumentar a contrario, debemos afirmar que 
en primer lugar, la representación del Presidente del 
Gobierno efectúa un breve recorrido por los términos 
de la STC 193/2013, cuyo objetivo ha consistido en de-
mostrar cómo las restricciones establecidas mediante 
el artículo 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
9/2011 son inconstitucionales por ir en contra de la le-
gislación básica estatal.

En este sentido, menciona como el referido artícu-
lo adolece de una inconstitucionalidad mediata o in-
directa por contradecir la legislación básica estatal, 
constituida por la Ley estatal 17/2009, de 23 de no-
viembre, sobre el libre acceso a las actividades de ser-
vicios y su ejercicio (en adelante, Ley estatal 17/2009) 
y por la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero, de orde-
nación del comercio minorista, modificada por la Ley 
estatal 1/2010, de 1 de marzo (en adelante, LOCOR-
MIN), que incorpora a dicha normativa sectorial los 
principios de la Ley estatal 17/2009, y la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del 
mercado interior (en adelante, Directiva de Servicios).

La parte recurrente recuerda en la demanda que las re-
glas contenidas en los apartados 3 y 4 del artículo 9 del 
Decreto Ley catalán 1/2009, en la redacción dada por 
el artículo 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
9/2011, sobre la localización de los establecimientos 
comerciales en relación con los MEC, GEC y GETC 
en las TUC de municipios de más de 5.000 ó 50.000 
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habitantes o asimilables, o que sean capital de comar-
ca, constituye una restricción cuantitativa y territorial 
impuesta arbitrariamente sin que se haya acreditado la 
concurrencia de razones imperiosas de interés gene-
ral, ni se haya procedido a la correspondiente notifi-
cación a la Comisión Europea según lo dispuesto en el 
artículo 11.2, en la Disposición Final cuarta de la Ley 
de Estado 17/2009, y en el artículo 15.7 de la Directiva 
de Servicios, y sin que esté debidamente motivada la 
referida limitación en el Decreto Ley catalán 1/2009. 
Además, la recurrente afirma que al tratarse de una 
limitación basada en criterios de índole estrictamente 
económicos comporta una traba discriminatoria que 
perjudica el libre establecimiento de los MEC, GEC 
y GETC en cualquier parte del territorio en concreto, 
impide que los referidos establecimientos comerciales 
de gran formato se establezcan fuera de las TUC.

En definitiva, expone la recurrente que el precepto im-
pugnado infringe el artículo 6 de la LORCOMIN que 
establece por un lado la prohibición de que para po-
der implantar, trasladar o ampliar un establecimiento 
comercial se exijan requisitos de naturaleza estricta-
mente económica ligados a factores como la planifi-
cación comercial, la demanda de mercado, o exceso 
de la oferta comercial, y por otro el establecimiento 
en términos generales de un sistema de libre implan-
tación de los establecimientos comerciales sin que sea 
preciso obtener la correspondiente autorización sal-
vo que concurran tres circunstancias: la existencia de 
«razones imperiosas de interés general», la imposibi-
lidad de preservar las referidas razones mediante la 
declaración responsable o comunicación previa, y la 
existencia de una justificación adecuada y suficiente 
en la ley de las razones que justifican la exigencia de la 
correspondiente autorización, previa a la implantación 
del establecimiento comercial.

Sin perjuicio de que esta representación argumenta-
rá a contrario las afirmaciones vertidas anteriormente 
o al menos procederá a efectuar su matización, la re-
currente expone como la regulación de la normativa 
catalana vulnera también de forma mediata las bases 
establecidas en la Ley estatal 17/2009, en concreto, los 
artículos 10 e) y 11.1 a) y 2, al sobrepasar la misma los 
límites establecidos en la normativa reguladora del ac-
ceso a una actividad de servicios.

Recuerda como la STC 193/2013 declaró la inconstitu-
cionalidad del art.114 de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 9/2011, por considerar insalvable su contradic-
ción con la normativa básica de contraste, toda vez que 
el referido artículo establecía un régimen sustancial-
mente más restrictivo en materia de ordenación de los 
equipamientos comerciales al suprimir las excepcio-
nes sobre la localización de los establecimientos co-
merciales en relación con los MEC, GEC y GETC en 
las TUC y predominar en la referida supresión, conno-
taciones de índole estrictamente económica, toda vez 
que el hecho de hacer depender la instalación de los 

establecimientos comerciales en función de unos pa-
rámetros poblacionales comporta el establecimiento 
de un requisito de naturaleza económica prohibido no 
sólo por el art 6.3 de la LORCOMIN y el art 10 e) de 
la Ley 17/2009, sino además por los art 14.5 y 15.2 de 
la Directiva de Servicios. En definitiva, por la ausencia 
de razones «razones imperiosas de interés general», 
debidamente proporcionadas, no discriminatorias, 
claras predecibles, transparentes y accesibles descritas 
en la referida Directiva, concretamente en el conside-
rando 40 y en los artículos 4, 8 y 10.

Finalmente, y a la vista de la declaración de inconsti-
tucionalidad contenida en la STC 193/2013 y a partir 
de una interpretación un poco sesgada, la parte recu-
rrente efectúa un análisis de las modificaciones con-
tenidas en la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2014, 
de modo que empieza efectuando una valoración del 
contenido de la disposición adicional 27ª, que decla-
ra la vigencia de los apartados 3 y 4 del artículo 9 del 
Decreto Ley catalán 1/2009 toda vez que, en una in-
terpretación de la voluntad del legislador autonómico 
afirma que el mismo, lo que ha llevado a cabo es preci-
samente acatar la declaración de nulidad del precepto 
impugnado, cuya STC 193/2013 confirma. 

Seguidamente, la representación del Presidente del 
Gobierno pasa a analizar el contenido de la disposi-
ción transitoria 8ª de la Ley del Parlamento de Catalu-
ña 2/2014 sosteniendo la «inconstitucionalidad media-
ta o indirecta» de la misma por vulnerar la legislación 
básica del Estado en materia de comercio interior, en 
trasposición de la Directiva 2006/2013/CE. Ello es así, 
por cuanto que según la recurrente, la referida dispo-
sición transitoria objeto de la presente impugnación 
mantiene la prohibición de la implantación de grandes 
superficies comerciales (MEC y GEC) fuera de la tra-
ma urbana (TUC) de los municipios de más de 5.000 
habitantes o asimilables o municipios que sean capi-
tal de comarca, así como también de la implantación 
de grandes establecimientos comerciales territoriales 
(GECT) fuera de la TUC de los municipios de más 
de 50.000 habitantes o asimilables o municipios que 
sean capital de comarca; prohibición de la implanta-
ción que se produce por la suspensión de las excepcio-
nes previstas en la letra b) del apartado 3 y segundo 
párrafo del apartado 4 del artículo 9 Decreto Ley cata-
lán 1/2009, las cuales se basan en razones prohibidas 
directamente por la legislación básica estatal a la que 
hemos hecho referencia anteriormente, así como por la 
Directiva de Servicios, lo que según la recurrente «[...] 
refuerza la prohibición basada en criterios de pobla-
ción y económico contraria a la legislación básica».

La parte recurrente sostiene que la ausencia de «ra-
zones imperiosas de interés general» que podrían 
justificar una limitación al acceso y ejercicio de una 
actividad de servicios como lo es establecer un con-
dicionante cuantitativo y territorial a la implantación 
de un establecimiento comercial, convierte a la dispo-
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sición transitoria 8ª en inconstitucional, toda vez que, 
limita la implantación de los medianos y grandes esta-
blecimientos comerciales fuera de las TUC en base a 
un criterio poblacional requisito de naturaleza econó-
mica, totalmente prohibido. Finalmente, la recurrente 
afirma que al establecer la disposición impugnada la 
suspensión de la regulación que comporta una limi-
tación a la implantación de grandes establecimientos 
comerciales fuera de la TUC, en tanto que ya fue de-
clarado inconstitucional por la vía de la STC 193/2013 
«[...] contraviene de manera frontal el mandato consti-
tucional del art 164.1 CE [...]».

Una vez expuestas cuáles son las razones en que, a cri-
terio del Abogado del Estado, fundamentan la supuesta 
inconstitucionalidad de la disposición transitoria 8ª de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2014, esta repre-
sentación pasa a exponer los motivos que deben ser te-
nidos en cuenta por este Tribunal a los efectos de poder 
establecer la posible inconstitucionalidad de la misma 
y que como más adelante se verá, matizan totalmente 
el criterio manifestado por la parte recurrente.

C) Valoración de la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional 193/2013, de 21 de noviembre de 2013, pronun-
ciada en el Recurso de Inconstitucionalidad 5491-2012 
interpuesto contra el artículo 114 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 9/2011, de 29 de diciembre, de pro-
moción de la actividad económica de Cataluña, por el 
que se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 9 del 
Decreto Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordena-
ción de los equipamientos comerciales de Cataluña

Antes de pasar a exponer los motivos que se deben te-
ner en consideración a los efectos de poder argumen-
tar a contrario lo manifestado en la demanda, esta 
representación considera necesario efectuar una valo-
ración de la STC 193/2013 para determinar aquellos 
aspectos que matizan las conclusiones expuestas por 
la parte recurrente.

En este sentido, es preciso recordar que el presente re-
curso de inconstitucionalidad se dirige contra la dis-
posición transitoria 8ª, en relación con la disposición 
adicional 27ª de la Ley del Parlamento de Cataluña 
2/2014 que bajo la rúbrica «Ordenación de los equipa-
mientos comerciales» establece lo siguiente: 

«Se declaran vigentes los apartados 3 y 4 del artículo 9 
del Decreto ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordena-
ción de los equipamientos comerciales, en la redacción 
que tenían en el momento de entrar en vigor el 29 de 
diciembre de 2009, de acuerdo con los criterios y los 
objetivos de este decreto ley, que se fundamentan en 
las razones imperiosas de interés general que lo sostie-
nen, detalladas en su exposición de motivos».

Esta disposición adicional 27ª de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 2/2014 ha venido a restituir la excep-
ción a la implantación de los medianos y grandes es-
tablecimientos comerciales (MEC y GEC) en la trama 

urbana consolidada (TUC) de los municipios supe-
riores a los 5.000 habitantes y asimilados o capitales 
de comarca del apartado 3.b del artículo 9 del Decre-
to-Ley catalán 1/2009, así como a la localización de 
los grandes establecimientos comerciales territoriales 
(GECT) en la trama urbana consolidada (TUC) de los 
municipios superiores a 50.000 habitantes y asimila-
dos o capitales de comarca establecida en el apartado 
4 del referido artículo 9, que permitían la implanta-
ción de los mencionados equipamientos comerciales 
bajo ciertas condiciones en zonas contiguas a la trama 
urbana consolidada.

Estas excepciones fueron suprimidas por el artículo 
114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, de 
29 de diciembre, de promoción de la actividad econó-
mica de Cataluña, (en adelante, Ley del Parlamento 
de Cataluña 9/2011), que fue impugnado por el Presi-
dente del Gobierno mediante la interposición del Re-
curso de Inconstitucionalidad 5491-2012, y declarado 
inconstitucional y nulo por la STC 193/2013, de 21 de 
noviembre, al considerar que las restricciones a la im-
plantación de los referidos equipamientos comerciales 
se fundamentan en razones de «orden cuantitativo po-
blacional y territorial no suficientemente motivadas», 
y esta falta de motivación conlleva que las referidas 
restricciones que se fundamentan en razones econó-
micas, entren en plena contradicción con la normativa 
básica estatal de contraste, integrada por el art 6 de la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comer-
cio minorista y por el art 11 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio.

Como ya hicimos mención en el apartado 2 del pre-
sente escrito de alegaciones, el Abogado del Estado 
imputa a la disposición transitoria 8ª de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 2/2014 una inconstitucionalidad 
mediata por vulneración de la legislación básica esta-
tal contenida en el art 6.3 de la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación del comercio minorista (en ade-
lante, LORCOMIN), así como por la contenida en los 
artículos 10 y 11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviem-
bre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (en adelante, Ley estatal 17/2009), toda 
vez que la disposición impugnada supone la incorpo-
ración de requisitos prohibidos por la referida norma-
tiva básica para el acceso a una actividad de servicio. 
De ahí que la parte recurrente considere que los moti-
vos vertidos en la STC 193/2013 son extrapolables al 
presente caso, toda vez que la suspensión de las excep-
ciones a la implantación de los MEC, GEC y GECT 
fuera de la trama urbana consolidada adolece de la 
misma inconstitucionalidad mediata declarada en la 
referida STC al supeditar la implantación de los refe-
ridos establecimientos a criterios poblacionales y eco-
nómicos, los cuales están prohibidos por el artículo 6 
de la LORCOMIN así como también por los artículos 
10.e) y 11.1.a) de la Ley estatal 17/2009.
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Expuesto cuanto antecede, esta representación con-
sidera necesario efectuar una valoración de la STC 
193/2013, de 21 de noviembre, en el sentido de aco-
tar con exactitud el alcance de la inconstitucionalidad 
de la regulación catalana en materia de equipamientos 
comerciales y de determinar si puede llevarse a cabo 
la referida extrapolación sin ningún género de matiz.

Así, en primer lugar, debemos afirmar que este Tri-
bunal reconoce en la STC 193/2013 que la limitación 
de la implantación de los establecimientos comercia-
les (MEC, GEC y GECT) fuera de las TUC estable-
cidas en el Decreto Ley catalán 1/2009 antes de la re-
forma llevada a cabo por el artículo 114 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 9/2011 sí que se fundamenta 
en razones imperiosas de interés general de carácter 
medioambiental de ordenación territorial y urbanísti-
co, toda vez que de la lectura del apartado II de la Ex-
posición de Motivos del Decreto Ley catalán 1/2009 
se desprende dicha conclusión. En este sentido, el FJ 6 
de la STC 193/2013 establece: 

«De otro lado, a juzgar por las razones que aporta el 
legislador en la parte expositiva de ambas normas, los 
objetivos a que sirven las limitaciones previstas en la 
regulación de 2009 y las recogidas en la normativa 
de 2011 no son los mismos. En efecto, la exposición 
de motivos del Decretoley 1/2009, que ha quedado 
transcrita ut supra, hasta en tres ocasiones conecta 
los requisitos que impone a la localización de los es
tablecimientos comerciales medianos, grandes y gran
des establecimientos territoriales con fines urbanísti
cos, de ordenación territorial y protección ambiental. 
Por el contrario, la disposición autonómica impugna-
da es aprobada en el seno de la Ley 9/2011, de 29 de 
diciembre, de promoción de la actividad económica de 
Cataluña, cuyo preámbulo, en los términos transcritos 
también ut supra, no relaciona en ningún momento el 
nuevo régimen de instalación de establecimientos co-
merciales con los objetivos indicados sino con otros de 
carácter eminentemente económicos, lo que determi-
na su falta de adecuación y justificación y desemboca 
en el reconocimiento de su inconstitucionalidad como 
examinaremos a continuación». 

En segundo lugar, la STC 193/2013 admite que la suje-
ción de un emplazamiento de un MEC, GEC o GECT 
a requisitos conectados con sus dimensiones o con la 
población del municipio no es incompatible con la le-
gislación básica estatal, toda vez que la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de 
marzo de 2011 (emitida en sede del Asunto C-400/08) 
reconoce que estos requisitos son adecuados para con-
seguir la protección del medio ambiente y para poder 
articular una ordenación territorial adecuada frente 
a las necesidades de implantación de determinados 
equipamientos comerciales. Asimismo, en el FJ 7 de 
la Sentencia recuerda una cuestión análoga en la STC 
26/2012, de 1 de marzo, en la que en su FJ 5 resolvie-
ron estableciendo que el precepto impugnado era in-

compatible con la norma estatal básica porque no se 
aportaba razón alguna para justificar las limitaciones 
sobre la implantación de establecimientos comercia-
les, y que se traducía en la imposibilidad de autorizar 
la instalación de determinados establecimientos co-
merciales en función de su tamaño cuando este dato 
se pone en relación con el número de habitantes de la 
población en la que pretendiera ubicarse.

En el FJ 7 de la STC 193/2013, el Tribunal afirma lo 
siguiente: 

«No significa tal pronunciamiento que someter la ubi
cación de un centro comercial a requisitos conectados 
con su tamaño o con la población sea en todo caso in
compatible con el art. 6 de la Ley de ordenación del 
comercio minorista y el art. 11 de la Ley 17/2009. Muy 
al contrario, como también reconoció la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de 
marzo de 2011, tales condicionantes parecen en hipó
tesis medios adecuados para alcanzar los objetivos de 
ordenación territorial y protección del medio ambien
te que tanto la normativa europea como la legislación 
estatal básica configuran como razones imperiosas de 
interés general.»

Además, el Tribunal reitera la doctrina expresada en 
la STC 26/2012 para establecer lo que considera ne-
cesario, y es que «... el legislador autonómico aporte 
razones que justifiquen que los requisitos a que sujeta 
la localización de ciertos formatos de establecimiento 
comercial atienden conjuntamente a dichos objetivos 
de ordenación territorial y protección medioambiental, 
y no a otros que están prohibidos por predominar en 
connotaciones económicas.» (FJ 7).

En este sentido, según el FJ 7 de la STC 193/2013, 
el artículo 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
9/2011 es inconstitucional ya que los requisitos a los 
que somete la localización de establecimientos comer-
ciales, son de carácter cuantitativo o territorial por es-
tar relacionados con el tamaño del centro comercial, el 
lugar de instalación dentro del municipio y la pobla-
ción de éste, y debería atender a criterios basados en 
«razones imperiosas de interés general» relacionadas 
con la distribución comercial, como la protección del 
medio ambiente y del entorno urbano, la ordenación 
del territorio y la conservación del patrimonio históri-
co y artístico. En cuanto a lo afirmado por el art. 114 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, el Tribu-
nal aduce en el mismo FJ 7 que: 

«Es por ello que era imprescindible que el legislador 
catalán diese razones suficientes de porqué la conse
cución de los objetivos urbanísticos, de ordenación te
rritorial y protección ambiental descritos en la exposi
ción de motivos del Decretoley 1/2009 hacía necesario 
una limitación intensa del libre acceso a la actividad 
de distribución comercial que la ya establecida por la 
redacción inicial de los apartados 3 y 4 del art. 9 del 
Decretoley 1/2009.»
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Finalmente, de la lectura de la STC 193/2013 se des-
prende que puede establecerse una regulación de ex-
cepcionalidad a la implantación de determinados esta-
blecimientos comerciales fuera de las tramas urbanas 
consolidadas que sea restrictiva pero siempre y cuan-
do la misma, se fundamente en «razones imperiosas 
de interés general», sean proporcionadas, no discrimi-
natorias y sean adecuadas para perseguir los objetivos 
medioambientales y de ordenación urbanística y estén 
suficientemente motivadas.

En este sentido, en el FJ 8 de la STC 193/2013, el Tri-
bunal concluye que los requisitos del art. 114 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 9/2011 adolecen de in-
constitucionalidad toda vez que: 

«…no responden a objetivos urbanísticos, de ordena
ción territorial y protección ambiental, por lo que no 
se hacen necesarios en virtud de una razón imperio
sa de interés general, desconociéndose así la exigencia 
que el art. 6 de la Ley 7/1996, de ordenación del co-
mercio minorista y el art. 11 de la Ley 17/2009, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicio y su ejer-
cicio, imponen a todo requisito que limite la libertad 
de acceso y ejercicio de las actividades de servicios en 
general y de las de distribución comercial en particu-
lar, al imponer restricciones de orden cuantitativo po
blacional y territorial no suficientemente motivadas.»

Por lo tanto, de la lectura de la STC 193/2013 se pue-
de afirmar que lo que no está prohibido es condicionar 
la ubicación de un centro comercial en función de de-
terminados requisitos referentes al tamaño o a la po-
blación del municipio, como reconoció la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de mayo de 
2011 por la adecuación de los mismos al alcance de 
los objetivos urbanísticos, de ordenación territorial, o 
de protección del medio ambiente, como razones im-
periosas de interés general, pero siempre que ello esté 
debidamente justificado y no responda a restricciones 
a la libre implantación comercial basadas stricto sensu 
en connotaciones meramente económicas.

D) La regulación básica del Estado y la regulación co-
munitaria no prohíben las limitaciones a la implanta-
ción comercial

Una vez determinado que de la lectura de la STC 
193/2013 se deduce que, no toda restricción a la im-
plantación de equipamientos comerciales adolece de 
inconstitucionalidad por vulnerar la legislación básica 
del Estado, y a los efectos de poder llevar a cabo una 
breve contextualización de la referida normativa bási-
ca que sirve de parámetro o de contraste para detectar 
la contradicción del precepto impugnado, nos vamos a 
referir en primer lugar y de forma preliminar, a la Di-
rectiva de Servicios en tanto que la referida normativa 
básica estatal comportó la transposición de la misma 
al ordenamiento jurídico interno.

Dicha transposición se realizó de distintas formas, pe-
ro en el caso de la Ley estatal 17/2009 se llevó a cabo 
mediante una trasposición meramente formal, de ple-
na integración de sus principios rectores y objetivos, 
olvidando completamente la lógica de reparto com-
petencial en las materias afectadas derivadas del blo-
que de constitucionalidad. En cambio, en el caso de la 
LORCOMIN se llevó a cabo la transposición material 
en la materia específica de ordenación de los equipa-
mientos comerciales.

La Directiva de Servicios tuvo por objeto facilitar la 
libertad de establecimiento de los prestadores de ser-
vicios localizados en un Estado miembro, entendidos 
tales servicios en su acepción más amplia, de modo 
que la actividad comercial minorista queda sujeta a 
sus disposiciones. Por ello, la mencionada Directiva 
estableció entre otros muchos aspectos, los criterios 
que deben regir para cualquier régimen jurídico, que 
tenga como finalidad la ordenación de los equipamien-
tos comerciales y la correspondiente implantación de 
los mismos en el territorio que corresponda.

En este sentido, merece la pena señalar que si bien la 
Directiva de Servicios establece como regla general la 
abolición de la autorización previa para hacer efecti-
vo el libre establecimiento de los prestadores de ser-
vicios, no se puede afirmar que la norma comunitaria 
establezca en términos absolutos la Libertad de Esta-
blecimiento proclamada en el artículo 43 del Tratado 
de la Comunidad Europea. Ello es así en cuanto que 
admite, en los términos que más adelante se verán, el 
cumplimiento de condiciones para la concesión de la 
autorización (art 10), los requisitos cuya supeditación 
está prohibida a los estados miembros para los efectos 
de permitir el acceso o el ejercicio de una actividad 
de servicios (art 14), o aquellos requisitos que pueden 
estar permitidos una vez efectuado un test de evalua-
ción para verificar que en ningún caso contravienen a 
la Directiva al no ser considerados como discrimina-
torios (art 15).

En relación con las condiciones referidas al régimen 
de autorización propiamente dicho, debemos mencio-
nar que el artículo 9 de la Directiva de Servicios, del 
mismo modo que lo llevó a cabo el artículo 5 de la 
Ley del Estado 17/2009 como más adelante se verá, 
únicamente permite el sometimiento de las activida-
des de servicio y su ejercicio a autorización adminis-
trativa cuando el régimen de autorización cumpla las 
tres condiciones siguientes: no sea discriminatorio; es-
té justificado por una «razón imperiosa de interés ge-
neral», y cuando sea proporcionado, es decir, cuando 
no sea posible conseguir su objetivo con otra medida 
menos restrictiva, toda vez que «un control a posterio-
ri se produciría demasiado tarde para ser realmente 
eficaz».

En relación con la noción incluida en la normativa co-
munitaria sobre lo que debe tener la consideración de 
«razón imperiosa de interés general» debemos afirmar 
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que estamos frente a un concepto jurídico indetermi-
nado, cuyo contenido se ha ido perfilando mediante la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE). En este sentido, debemos acudir al artí-
culo 4, apartado 8 de la Directiva que establece: 

«8) «razón imperiosa de interés general», razón reco
nocida como tal en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, incluidas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, 
la preservación del equilibrio financiero del régimen 
de seguridad social, la protección de los consumidores, 
de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, 
las exigencias de la buena fe en las transacciones co-
merciales, la lucha contra el fraude, la protección del 
medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad ani-
mal, la propiedad intelectual e industrial, la conserva
ción del patrimonio histórico y artístico nacional y los 
objetivos de la política social y cultural».

En el Considerando 40 de la Directiva se afirma que el 
concepto de «razones imperiosas de interés general» al 
que se hace referencia en los distintos preceptos de la 
misma no es un concepto cerrado, en tanto que el mis-
mo ha sido desarrollado por el TJUE en su jurispru-
dencia relativa a la interpretación del alcance de los 
artículos 43 y 49 del Tratado y, en consecuencia, pue-
de seguir evolucionando. Además, afirma que la lista 
de ámbitos que incluyen la noción que cita no tiene el 
carácter de «numerus clausus», pudiendo incluirse en 
un futuro, otro ámbito que a criterio del Tribunal tenga 
cabida en el mismo. En este sentido, y en relación con 
la referida noción afirma en el Considerando 40 de una 
forma mucho más extensa lo siguiente: 

«La noción reconocida en la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia abarca al menos los ámbitos siguientes: 
orden público, seguridad pública y salud pública, en 
el sentido de los artículos 46 y 55 del Tratado, man
tenimiento del orden en la sociedad, objetivos de polí-
tica social, protección de los destinatarios de los ser-
vicios, protección del consumidor, protección de los 
trabajadores, incluida su protección social, bienestar 
animal, preservación del equilibrio financiero de los 
regímenes de seguridad social, prevención de fraudes, 
prevención de la competencia desleal, protección del 
medio ambiente y del entorno urbano, incluida la pla
nificación urbana y rural, protección de los acreedo-
res, garantía de una buena administración de justicia, 
seguridad vial, protección de la propiedad intelectual 
e industrial, objetivos de política cultural, incluida 
la salvaguardia de la libertad de expresión de los di-
versos componentes (en especial, los valores sociales, 
culturales, religiosos y filosóficos de la sociedad), la 
necesidad de garantizar un alto nivel de educación, 
mantenimiento de la diversidad de prensa, fomento de 
la lengua nacional, conservación del patrimonio na
cional histórico y artístico y política veterinaria».

Una vez expuestas las condiciones relativas al régimen 
de autorización debemos mencionar las condiciones 

que deben reunir los criterios exigidos para obtener la 
autorización, con el objetivo primordial de evitar po-
sibles arbitrariedades. Los apartados 1 y 2 del artículo 
10 de la Directiva establecen: 

«1. Los regímenes de autorización deberán basarse en 
criterios que delimiten el ejercicio de la facultad de 
apreciación de las autoridades competentes con el fin 
que dicha facultad no se ejerza de forma arbitraria.

2. Los criterios contemplados en el apartado 1 debe-
rán reunir las características siguientes: 

a) no ser discriminatorios; 

b) estar justificados por una razón imperiosa de inte-
rés general; 

c) ser proporcionados a dicho objetivo de interés ge-
neral; 

d) ser claros e inequívocos; 

e) ser objetivos; 

f) ser hechos públicos con antelación; 

g) ser transparentes y accesibles.»

Por otro lado, el artículo 14 de la Directiva (en el mis-
mo sentido que lleva a cabo el artículo 10 de la Ley 
estatal 17/2009) incorpora una lista de requisitos pro-
hibidos que no se pueden exigir a los efectos de otor-
gar una autorización, de modo que de la lectura del 
mismo se deduce con claridad que la planificación co-
mercial fundamentada en criterios económicos debe 
considerarse totalmente prohibida por la Directiva. En 
este sentido el apartado 5 del artículo 14 de la referida 
directiva establece: 

«Requisitos prohibidos

Los Estados miembros no supeditarán el acceso a una 
actividad de servicios o su ejercicio en sus respectivos 
territorios al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

[...]

5) aplicación, caso por caso, de una prueba económica 
consistente en supeditar la concesión de la autoriza-
ción a que se demuestre la existencia de una necesidad 
económica o de una demanda en el mercado, a que se 
evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de la 
actividad o a que se haga una apreciación de si la acti
vidad se ajusta a los objetivos de programación econó
mica fijados por la autoridad competente; esta prohibi-
ción no afectará a los requisitos de planificación que 
no sean de naturaleza económica, sino que defiendan 
razones imperiosas de interés general;»

Finalmente, mencionar que el artículo 15.2 de la Di-
rectiva (en el mismo sentido, y del mismo modo que 
el artículo 11 de la Ley estatal 17/2009) no prohíbe el 
establecimiento de limitaciones a la implantación co-
mercial ya que permite el mantenimiento de determi-
nadas condiciones de establecimiento sobre el acceso 
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de los operadores a actividades de servicios, si a tenor 
del apartado 3 del referido artículo son necesarios, es 
decir justificados, por concurrir una «razón imperiosa 
de interés general», además, son proporcionados y no 
discriminatorios.

Entre estos requisitos o condiciones admisibles desta-
ca la posibilidad establecida en la letra a) del referido 
artículo 15.2, a los efectos de poder establecer «límites 
cuantitativos o territoriales y concretamente, límites fi-
jados en función de la población o de una distancia 
geográfica mínima entre prestadores» a la libertad de 
establecimiento, límites que si concurren las condicio-
nes del apartado 3 del referido artículo (que sean nece-
sarias proporcionadas y no discriminatorias) son ple-
namente aceptables, lo que viene a salvaguardar, sin 
ningún género de dudas, las medidas de ordenación 
de los equipamientos comerciales que como efectúa el 
precepto impugnado, se vinculan a criterios de políti-
ca territorial y urbana, y además por la necesidad de 
adoptar medidas para conseguir un desarrollo equi-
librado y sostenible del territorio en donde se ubican 
aquellos.

Esta vinculación a la que acabamos de hacer referen-
cia es la que nos permite sostener que el Decreto Ley 
catalán 1/2009, por concurrir a tenor del artículo 4.8 
de la Directiva una razón imperiosa de interés gene-
ral relativa a la «protección del medio ambiente y del 
entorno urbano» constituye un claro ejemplo de esta 
interrelación existente entre el comercio, la política de 
ordenación urbanística, como ejes esenciales para lo-
grar un modelo más competitivo y equilibrado del te-
rritorio catalán.

La traslación de los postulados de la Directiva de Ser-
vicios al ordenamiento jurídico interno, se llevó a cabo 
mediante la Ley estatal 17/2009 que adoptó un enfo-
que ambicioso intensificando la aplicación de los prin-
cipios contenidos en la referida norma comunitaria, de 
modo que establece el régimen general de la libertad 
de acceso a las actividades de servicios y su libre ejer-
cicio en todo el territorio español proclamado en los 
artículos 1 y 4 de la referida Ley, y regulando, en ré-
gimen de excepcionalidad, los supuestos que permiten 
poner restricciones a estas actividades.

Ello significa que en el supuesto de que la regulación 
establezca una limitación, la Ley exige la concurren-
cia de unas condiciones determinadas que deberán de 
motivarse suficientemente en la Ley que establezca di-
cho régimen y que deberán comunicarse a la Comi-
sión Europea. En este sentido, el artículo 5 de la Ley 
estatal 17/2009 establece del mismo modo que el artí-
culo 9 de la Directiva de Servicios, cuáles son las con-
diciones que deben concurrir a los efectos de poder es-
tablecer un régimen de autorización a las actividades 
de servicios o el ejercicio de la misma, siempre que 
«concurran las siguientes condiciones, que habrán de 
motivarse suficientemente en la ley que establezca di-
cho régimen» no sean discriminatorias, que el régimen 

de autorización esté justificado por una razón imperio-
sa de interés general y sea proporcionado.

En este sentido, es preciso destacar también como el 
artículo 11.2 de la Ley estatal 17/2009 permite que, en 
los supuestos establecidos en el apartado 1 del mismo 
artículo, se pueda llevar a cabo la supeditación del ac-
ceso a una actividad de servicios, siempre que concu-
rran los requisitos del artículo 5 de la misma ley. De 
este modo, el artículo 11.2 establece lo siguiente: 

«2. No obstante excepcionalmente, se podrá supeditar 
el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio 
al cumplimiento de alguno de los requisitos del apar-
tado anterior cuando, de conformidad con el artículo 
5 de esta Ley, no sean discriminatorios, estén justifica
dos por una razón imperiosa de interés general y sean 
proporcionados.

En todo caso, la concurrencia de estas condiciones 
deberá ser notificada a la Comisión Europea según lo 
dispuesto en la Disposición adicional cuarta y deberá 
estar suficientemente motivada en la normativa que es
tablezca tales requisitos.»

De entre los requisitos del apartado anterior es decir, 
del artículo 11.1 hay el requisito establecido en la letra 
a) que establece lo siguiente: 

«1. La normativa reguladora del acceso a una activi-
dad de servicios o de su ejercicio no deberá supeditar 
dicho acceso o ejercicio a: 

a) Restricciones cuantitativas o territoriales y, concre
tamente, límites fijados en función de la población o 
de una distancia mínima entre prestadores. Los fines 
económicos, como el de garantizar la viabilidad eco-
nómica de determinados prestadores, no podrán invo-
carse como justificación de restricciones cuantitativas 
o territoriales».

Además, el artículo 9 de la Ley estatal 17/2009 reco-
noce que el acceso a una actividad de servicio o su 
ejercicio puede someterse a requisitos que deberán 
respetar los criterios que se indican en el apartado 2.

En relación con la definición que la Ley estatal 17/2009 
establece en relación con la noción relativa a «razones 
imperiosas de interés general», el artículo 3 apartado 
11 de la referida Ley establece lo siguiente: 

«11. «Razón imperiosa de interés general»: razón de-
finida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las 
siguientes: el orden público, la seguridad pública, la 
protección civil, la salud pública, la preservación del 
equilibrio financiero del régimen de seguridad social, 
la protección de los derechos, la seguridad y la salud de 
los consumidores, de los destinatarios de servicios y de 
los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las 
transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, 
la protección del medio ambiente y del entorno urba
no, la sanidad animal, la propiedad intelectual e in-
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dustrial, la conservación del patrimonio histórico y ar
tístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.»

En este sentido, el Decreto Ley catalán 1/2009 esta-
blece en su artículo 4.2 cuáles son los objetivos prin-
cipales a perseguir con las disposiciones reguladoras 
del emplazamiento de los equipamientos comerciales. 
De este modo, el propio precepto establece de forma 
justificada, que de lo que se trata es de conseguir el 
logro de los objetivos siguientes: el favorecimiento de 
la cohesión social entendida junto con los elementos 
de la cohesión ecológica económica e institucional pa-
ra conseguir un crecimiento sostenible de los núcleos 
urbanos; la consecución del equilibrio territorial que 
garantice el acceso de todos los ciudadanos a la red 
de servicios comerciales, la reducción de la movilidad 
para evitar desplazamientos innecesarios y el incre-
mento de la contaminación atmosférica; el asegura-
miento de la protección de los entornos incluidos los 
agrorurales y del medio ambiente urbano, rural y na-
tural, reduciendo al máximo el impacto de las implan-
taciones sobre el territorio y la preservación del suelo 
agrario, del patrimonio histórico-artístico y del paisaje 
de Cataluña.

En definitiva, todo un conjunto de razones de carácter 
territorial urbanístico, medioambiental y de protec-
ción de los derechos de los consumidores admitidos 
totalmente por los artículos 3.11, y 11.2 de la Ley del 
Estado 17/2009, por cuanto que en el caso que nos ocu-
pa, las restricciones cuantitativas y territoriales se in-
cluyen perfectamente dentro del supuesto previsto en 
la letra a) del artículo 11.1 de la Ley estatal 17/2009, y 
además se justifican por «responder a necesidades jus-
tificadas por razones imperiosas de interés general».

En consecuencia, la regulación de la localización y la 
ordenación del uso comercial vigente del artículo 9 
apartados 3 y 4, del Decreto Ley catalán 1/2009, en su 
redacción original (antes de la modificación operada 
por el artículo 114 de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 9/2011) por tener cabida dentro del supuesto esta-
blecido en la letra a) del artículo 11.1 de la Ley estatal 
17/2009, es plenamente acorde con la legislación bási-
ca del Estado, es decir, con el artículo 11.2 de la Ley 
estatal 17/2009 por no ser discriminatoria y estar fun-
damentada en razones imperiosas de interés general.

Por su parte, el artículo 6 de la LORCOMIN en la re-
dacción otorgada por el artículo 6 del Real Decreto-ley 
8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el cre-
cimiento, la competitividad y la eficiencia y reiterada 
posteriormente por el artículo 6 de la Ley 18/2014, de 
15 de octubre, del mismo título en su apartado 3 tam-
poco prohíbe la incorporación de límites territoriales 
al emplazamiento de los establecimientos comerciales, 
toda vez que establece que las autorizaciones o decla-
raciones responsables para la apertura o ampliación 
del establecimiento no podrán contemplar requisitos 
que no estén ligados específicamente a la instalación 

o infraestructura y deberán estar justificados en razo-
nes imperiosas de interés general, debiendo ser en todo 
caso, no discriminatorios, proporcionados, claros e in-
equívocos, objetivos, hechos públicos con antelación, 
predecibles, transparentes, accesibles, y atender única-
mente a criterios basados en las razones señaladas en 
el apartado 2 (instalaciones o infraestructuras físicas 
necesarias para el ejercicio de la actividad que sean 
susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente, 
el entorno urbano y el patrimonio histórico-artístico).

Además y en el artículo 4 de la LORCOMIN se pros-
criben los requisitos de naturaleza económica, «entre 
otros aquellos que supediten el otorgamiento de la au-
torización a la prueba de la existencia de una necesi-
dad económica o de una demanda en el mercado o a 
un exceso de la oferta comercial, a que se evalúen los 
efectos económicos, posibles o reales, de la actividad 
o a que se haga una apreciación de si la actividad se 
ajusta a los objetivos de programación económica es-
tablecidos por la autoridad competente, o aquellos que 
puedan directa o indirectamente ir dirigidos a la de-
fensa de un determinado modelo económico o empre-
sarial dentro del sector».

Debe decirse que las anteriores reflexiones se han rea-
lizado con el objetivo de precisar el verdadero alcance 
de la STC 193/2013 y de puntualizar que no contie-
ne una declaración de inconstitucionalidad mediata de 
cualquier restricción a la implantación de los estable-
cimientos comerciales, que sea susceptible de extrapo-
larse a cualquier otra norma autonómica que pretenda 
llevar a cabo una ordenación territorial de los equipa-
mientos comerciales de carácter restrictivo. Y más en 
concreto se han formulado con el propósito de justifi-
car la legitimidad de la norma que ahora se cuestiona, 
a la que a juicio de esta representación procesal no le 
resultan aplicables en la medida en que la controver-
tida disposición transitoria 8ª de la Ley 2/2014 no in-
troduce nuevas restricciones a la implantación de los 
MEC, GEC y GECT respecto de las establecidas en 
el artículo 9 del Decreto Ley catalán 1/2009, que ha 
recuperado su contenido originario al haber restitui-
do formalmente la disposición adicional 27ª de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 2/2014 las excepciones a 
la localización de los MEC, GEC y GECT fuera de 
la trama urbana consolida, previstas excepcionalmen-
te en el apartado 3.b y en el segundo párrafo del apar-
tado 4 del citado artículo 9 del Decreto Ley catalán 
1/2009, que habían sido derogados por el artículo 114 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011.

E) La disposición transitoria 8ª puesta en relación con 
la disposición adicional 27ª de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 2/2014 no establece restricciones a la im-
plantación de los equipamientos comerciales, sino que 
establece una suspensión transitoria de dicho régimen

Como hemos afirmado anteriormente, una vez esta-
blecida la posibilidad de que los apartados 3.b) y 4 se-
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gundo párrafo, del artículo 9 del Decreto Ley catalán 
1/2009 puedan regular la localización de los equipa-
mientos comerciales, y de que para ello deba tener-
se en cuenta lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 
estatal 17/2009 que contempla la posibilidad de que 
la normativa reguladora del acceso a una actividad de 
servicios o su acceso pueda contemplar restricciones 
de las descritas en el apartado 1 como pueden ser las 
previstas en la letra a) a saber, las «Restricciones cuan-
titativas o territoriales y concretamente límites fijados 
en función de población o de una distancia mínima en-
tre prestadores [...]» podemos entrar a valorar cuáles 
son las razones que fundamentan la necesidad de esta-
blecer una nueva regulación.

Por ello, debemos afirmar que la suspensión de los 
apartados 3.b) y 4 segundo párrafo, del artículo 9 del 
Decreto Ley catalán 1/2009, llevada a cabo mediante 
la disposición transitoria 8ª de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 2/2014, en ningún caso obvia la existen-
cia de las excepcionalidades establecidas en el art 11.2 
de la Ley estatal anteriormente mencionada, pues no 
se trata de favorecer a determinados comerciantes (en 
este caso los que tienen su comercio ubicado dentro 
de las tramas urbanas consolidadas) en detrimento del 
resto de comercios. Ello es así por cuanto que la limi-
tación de la implantación de los MEC, GEC y GECT 
fuera de la trama urbana consolidada obedece a ra-
zones de equilibrio territorial y urbanístico, y de pro-
tección del medio ambiente, sin que quepa interpretar 
que la referida limitación se ciñe a requisitos de natu-
raleza estrictamente económica.

Asimismo, debemos afirmar que el segundo inciso de 
la disposición transitoria 8ª impugnada no añade nue-
vas restricciones a la implantación de los MEC, GEC 
y GECT fuera de la trama urbana consolidada, res-
pecto de las ya establecidas en su momento por los 
apartados 3 y 4 del artículo 9 del Decreto Ley catalán 
1/2009, y consideradas acordes con la legislación bási-
ca estatal según el Alto Tribunal en su STC 193/2013, 
toda vez que, la propia disposición adicional vigésimo 
séptima de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2014, 
lo que viene es a restituir el referido régimen norma-
tivo.

Si leemos detenidamente el segundo inciso de la dis-
posición transitoria 8ª, vemos que la suspensión de la 
excepción de implantación comercial en realidad su-
pone el establecimiento de una moratoria de un año 
para la implantación (excepcional) fuera de la trama 
urbana consolidada (TUC) tanto de los medianos esta-
blecimientos comerciales (comúnmente denominados 
MEC), es decir aquellos establecimientos individuales 
o colectivos con una superficie de venta igual o su-
perior a 800 m2 e inferior a 1.300 m2), los grandes 
establecimientos comerciales (GEC), aquellos estable-
cimientos individuales o colectivos con una superficie 
de venta igual o superior a 1.300 m2 e inferior a 2.500 
m2), así como también los grandes establecimientos 

comerciales territoriales (GECT) aquellos que tengan 
una superficie de venta igual o superior a 2.500 m2.

De hecho, la disposición adicional vigésimo séptima 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2014 acata 
totalmente lo dispuesto en la STC 193/2013, ya que 
declara vigentes el régimen anterior al declarado in-
constitucional con motivo de la modificación produci-
da por el art 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
9/2011 de los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Decre-
to Ley catalán 1/2009.

Esta moratoria a la que nos acabamos de referir, no 
supone incumplir con lo establecido ni en la Directiva 
de Servicios, ni con la legislación básica del Estado 
conformada por la Ley estatal 17/2009 y con la LOR-
COMIN, toda vez que, a tenor de lo dispuesto en el 
primer inciso de la disposición impugnada, el objetivo 
de la misma es poder elaborar un proyecto de ley de 
comercio, servicios y ferias, en la que se valoren ade-
cuadamente los intereses públicos en relación con la 
normativa de implantación de los equipamientos co-
merciales, así como la proporcionalidad y no discrimi-
nación de las medidas a adoptar.

Ello es así, por cuanto que el objetivo de la disposición 
transitoria 8ª de la Ley del Parlamento de Cataluña 
2/2014, es poder llevar a cabo los estudios de impacto 
normativo necesarios con objeto de valorar adecuada-
mente cuál es la mejor de las opciones a los efectos de 
determinar el régimen de excepciones a la implanta-
ción de los MEC, GEC y GECT, fuera de la trama ur-
bana consolidada, régimen que deberá tener en cuenta, 
no solamente que se trata de verdaderas excepciones 
que deberán estar fundamentadas en «razones impe-
riosas de interés general» sino que deberán estar ade-
cuadamente justificadas, ser proporcionadas y no dis-
criminatorias.

Por este motivo, la propuesta de regulación a la que 
se refiere el primer inciso de la disposición transito-
ria 8ª, deberá ser respetuosa con lo establecido en la 
STC 193/2013 y con los propios pronunciamientos de 
la Sala Segunda del Tribunal Justicia de la Comunidad 
Europea en la Sentencia de 24 de marzo de 2011, toda 
vez que el objetivo de la misma es el establecimiento 
de una regulación de la implantación comercial que 
sea compatible con un modelo urbanístico comercial 
apoyado en la trama urbana consolidada y de ciudad 
compacta, y con la necesidad de proteger el impacto 
en el territorio, en el medio ambiente y en la movilidad 
de la población de las ciudades. 

En consecuencia, de lo que se trata es de evitar los 
efectos indeseables como pueden ser la dispersión de 
la urbanización fuera de las ciudades, el incremento de 
desplazamientos innecesarios fuera de las ciudades, la 
sobrecarga de las vías de comunicación y de emisión 
de gases nocivos para la atmósfera, y en determinados 
supuestos el empobrecimiento de la vida urbana toda 
vez que, el desplazamiento de las actividades comer-



22 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 464

4.87.10. INFORMACIó 221

ciales al exterior de las ciudades puede producir una 
desertización de los locales comerciales de los centros 
comerciales de las ciudades con el consiguiente dete-
rioro urbano.

Por ello, las razones que justifican la suspensión de 
la excepción de implantación comercial, mediante la 
disposición transitoria 8ª de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 2/2014 responde a las «razones imperiosas 
de interés general» vinculadas a la necesidad de pro-
teger el impacto en el territorio, el entorno, el medio 
ambiente y la movilidad, y ello responde a la necesi-
dad de establecer límites cuantitativos o territoriales 
en función de la población o de una distancia geográ-
fica mínima, plenamente aceptada por el artículo 15.2 
de la Directiva de Servicios, así como también por la 
legislación básica estatal, concretamente por los artí-
culos 3.11 y 11.2 de la Ley del Estado 17/2009.

En consecuencia, en la medida en que la disposición 
adicional 27ª de la Ley del Parlamento de Cataluña 
2/2014 restituye las excepciones establecidas en el ar-
tículo 9.3.b) y 4, párrafo segundo del Decreto Ley ca-
talán 1/2009 a la ubicación de los MEC, GEC y GECT 
en la trama urbana consolidada y que, por su parte, la 
disposición transitoria 8ª de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 2/2014 sólo suspende temporalmente su vi-
gencia, también procede descartar el incumplimiento 
de la STC 193/2013 alegado por el Abogado del Es-
tado.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,

Solicitan que teniendo por presentado el presente 
escrito en tiempo y forma, y los documentos que lo 
acompañan, se sirva admitirlo, tenga por personado al 
Parlamento de Cataluña en el recurso de inconstitu-
cionalidad núm. 6513-2014 y por formuladas las ante-
riores alegaciones y, en sus méritos, dicte sentencia en 
la que declare la plena constitucionalidad del artículo 
167.1 y las disposiciones transitorias 5ª y 8ª de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 2/2014, de 27 de enero, 
de medidas fiscales, administrativas, financieras y del 
sector público de Cataluña.

Otrosí dicen: Que habiendo sido invocado el artículo 
161.2 de la Constitución por la representación del pre-
sidente del Gobierno, de conformidad con el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, el 
Tribunal ha acordado la suspensión automática de los 
preceptos impugnados (el artículo 167.1 y las dispo-
siciones transitorias 5ª y 8ª de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 2/2014, de 27 de enero, de medidas fis-
cales, administrativas, financieras y del sector públi-
co de Cataluña), desde la fecha de interposición de la 
demanda para las partes legitimadas en el proceso, y 
desde que aparezca publicada la suspensión en el Bo-
letín Oficial del Estado para los terceros.

No obstante lo anterior, esta representación considera 
que procede el levantamiento inmediato de la citada 
suspensión, sin que la resolución sobre este extremo 
deba demorarse hasta los cinco meses desde que fue 
acordada.

A) Posibilidad de proceder al levantamiento inmediato 
de la suspensión de la vigencia y aplicación del artícu-
lo impugnado

El Tribunal Constitucional ha admitido en diversas 
ocasiones la posibilidad de que en determinadas cir-
cunstancias se acuerde el levantamiento de la suspen-
sión de la norma impugnada, sin tener que esperar al 
agotamiento del plazo de cinco meses establecido en 
el artículo 161.2 CE.

Ello es así porque el propio precepto constitucional 
admite dicha posibilidad al establecer, como máximo, 
el plazo de cinco meses dentro del cual el Tribunal de-
berá ratificar o levantar la suspensión acordada en su 
momento, de forma imperativa y a instancias del Go-
bierno, por invocación del referido precepto constitu-
cional. De hecho, y en consonancia con lo previsto en 
el artículo 161.2 CE, la propia doctrina constitucional 
ya ha reconocido en reiteradas ocasiones que los cinco 
meses son, precisamente el límite máximo inicialmen-
te previsto para la suspensión y que se incluye «entre 
las potestades de este Tribunal ratificar o levantar la 
suspensión dentro de este plazo» (ATC 157/2008, de 
12 de junio FJ 2).

En el mismo sentido, y por todos, cabe citar, en-
tre otros, los AATC 355/1989, de 20 de junio, FJ 1; 
154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de julio, 
FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 99/2003, de 6 de 
marzo, FJ 5, y en especial, el ATC 417/1997, de 16 de 
diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se dice: 

«[...] debe recordarse a este respecto que, según doctri-
na ya consolidada, nada impide a la Comunidad Autó-
noma autora de la Ley recurrida solicitar anticipada-
mente –esto es, antes del transcurso de los cinco meses 
a los que alude el art. 161.2 CE–el levantamiento de la 
suspensión (AATC 1140/1987, 355/1989 y 504/1989), 
toda vez que el tenor literal de dicha disposición cons-
titucional indica que los cinco meses son, precisa-
mente, el límite máximo inicialmente previsto para la 
suspensión, incluyéndose, por tanto, entre las atribu-
ciones de este Tribunal la de ratificar o levantar la sus-
pensión dentro de ese plazo. De otro lado, tampoco el 
art. 30 LOTC veda en modo alguno que este Tribunal 
acuerde el levantamiento de la suspensión sin necesi-
dad de agotar el reiterado plazo de cinco meses (AATC 
154/1994, 221/1995, 222/1995 y 292/1995)».

Con la intención de apuntar brevemente cuáles son los 
parámetros que a criterio del Alto Tribunal rigen la 
decisión sobre el levantamiento o el mantenimiento de 
la suspensión, y sin perjuicio de que esta representa-
ción los desarrolle posteriormente poniéndolos en re-
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lación con el precepto impugnado, debemos destacar 
que las resoluciones del Tribunal Constitucional acer-
ca del mantenimiento o no de la suspensión automáti-
ca, queda presidida por la ponderación de los intereses 
en juego, por el examen de las situaciones creadas por 
la norma, por la naturaleza de los actos impugnados 
regidos por el principio de presunción de la constitu-
cionalidad de las normas objeto del conflicto, y por la 
consistencia de las razones que aporte el Gobierno en 
defensa del referido mantenimiento. En consecuencia, 
y partiendo siempre, según una consolidada jurispru-
dencia constitucional recaída en diversos incidentes 
de suspensión, es preciso que en el presente supuesto 
se ponderen los intereses en presencia, a saber tanto 
el general y público, como el particular y privado de 
terceras personas afectadas y se analicen los perjui-
cios de imposible o difícil reparación que se sigan del 
mantenimiento o levantamiento de la suspensión de 
la vigencia o aplicación de la disposición o resolución 
impugnada (AATC 727/1984, de 22 de noviembre, 
FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 2; 175/1985, 
de 7 de marzo, FJ único; 355/1989, de 20 de junio, 
FJ 3; 329/1992, de 27 de octubre, FJ 2; 46/1994, de 8 
de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, FJ 1; 
231/1997, de 24 de junio, FJ 1; 417/1997, de 16 de di-
ciembre, FJ 1; 169/1998, de 14 de julio, FJ 1; 218/1998, 
de 14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1; 
72/1999, de 23 de marzo, FJ 1; 100/2002, de 5 de junio 
FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2, y 157/2008, de 12 
de junio, FJ 2).

B) Naturaleza de la institución suspensiva del artículo 
161.2 CE 

La potestad gubernamental de veto suspensivo esta-
blecida en el artículo 161.2 CE en el seno de los pro-
cedimientos constitucionales instados contra las Co-
munidades Autónomas aparece como una medida 
estrictamente procesal, de naturaleza cautelar o de 
protección preventiva sobre la cual el propio Tribunal 
Constitucional se deberá pronunciar y sin que por ello 
deba entrar en el fondo del asunto. En este sentido, es-
te Tribunal ha venido reconociendo que en la opera-
ción de ponderación de los intereses en presencia a los 
efectos de poder adoptar la correspondiente decisión 
sobre el mantenimiento o levantamiento del precep-
to o de la norma impugnada, única y exclusivamente 
deben tenerse en cuenta las situaciones de hecho que 
se derivan del análisis de las normas impugnadas y en 
atención al carácter cautelar de la medida, al margen 
pues de la viabilidad de las pretensiones que las partes 
han formulado (AATC 100/2002, de 5 de julio, FJ 2, y 
176/2002, de 1 de octubre, FJ 1).

En consecuencia, y partiendo de esta óptica cautelar 
el Tribunal debe tomar en consideración la naturale-
za excepcional de la suspensión de las leyes, deriva-
da de la presunción de constitucionalidad de las mis-
mas, como consecuencia del principio democrático. 

Por todo ello, el levantamiento o el mantenimiento de 
la suspensión del precepto impugnado derivada de la 
invocación gubernamental del artículo 161.2 CE de-
be determinarse, de acuerdo con la doctrina consoli-
dada de ese Tribunal y mantenida en el ya citado ATC 
417/1997, atendiendo a lo siguiente: 

«[...] la presunción de legitimidad de que gozan las le-
yes, en cuanto expresión de la voluntad popular (AATC 
154/1994 y 221/1995); la necesidad de ponderar, de 
un lado, los intereses en presencia, tanto el general y 
el público como el particular de las terceras personas 
afectadas, y, de otra parte, los perjuicios de imposi-
ble o difícil reparación que se sigan del mantenimien-
to o levantamiento de las suspensiones (especialmente, 
AATC 222/1995 y 291/1995); y, por último, que to-
do ello debe ser examinado a la luz de la naturaleza 
cautelar de la medida y sin prejuzgar la decisión so-
bre el fondo del asunto (por todos, AATC 154/1994 y 
221/1995 de 18 de julio FJ3)».

Sobre el carácter excepcional de la institución suspen-
siva, el Tribunal se ha pronunciado en el sentido de 
afirmar que la misma «... es, además, tanto más enér-
gica cuanto más directa es la conexión del órgano con 
la voluntad popular y llega por eso a su grado máximo 
en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por 
ser el representante de tal voluntad. Como el legisla-
dor está vinculado por la Constitución la constatación 
de que la Ley la ha infringido destruye la presunción 
y priva de todo valor a la Ley, pero mientras tal cons-
tatación no se haya producido, toda suspensión de la 
eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, 
ha de ser considerada excepcional, [...] (STC 66/1985 
de 23 de mayo FJ3)».

Estrechamente vinculada con el carácter de excepcio-
nal del mantenimiento de la suspensión de la norma 
impugnada, en cuanto excepción a la regla general de 
eficacia de las normas, el Tribunal ha mencionado en 
reiteradas ocasiones sobre la necesidad de que el Go-
bierno aporte cuantos razonamientos y argumentos 
sean suficientes a los efectos de poder justificar la ne-
cesidad de la medida suspensiva. En esta línea argu-
mental y sobre el alcance de la referida justificación, el 
Tribunal ha manifestado: «En este sentido ha de recor-
darse que el mantenimiento de la suspensión requiere 
que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo 
invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que 
«es preciso demostrar o, al menos, razonar consisten-
temente su procedencia y la imposible o difícil repara-
ción de los mismos, ya que debe partirse en principio 
de la existencia de una presunción de constituciona-
lidad a favor de las normas o actos objeto de conflic-
to (AATC 472/1988, 589/1988, 285/1990, 266/1994, 
267/1994, 39/1995, 156/1996, y 100/2002)» (ATC 
176/2004, de 11 de mayo, FJ 3)» (AUTO 300/2005, de 
5 de julio de 2005, FJ 3), añadiendo también el Alto 
Tribunal que «los argumentos en los que justifique el 
mantenimiento de la suspensión solicitada han de ser 
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aportados y razonados con detalle...» (AATC 88/2008, 
de 2 de abril, FJ 5, y 189/2001, de 3 de julio, FJ 1) y 
«desarrolladas de forma convincente por quien las ale-
ga» (ATC 29/1990, de 16 de enero, FJ 1) de modo que 
«el mecanismo previsto en el artículo 161.2 no pueda 
ser prolongado sin una justificación expresa y suficien-
te (ATC 154/1994)» (ATC 221/1995, de 18 de julio, FJ 
3).

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha 
venido a exigir a quien deba probar la necesidad de 
la medida cautelar solicitada que la verosimilitud de 
los perjuicios invocados y que sirven de soporte para 
justificar el mantenimiento de la suspensión del pre-
cepto impugnado no puede quedar condicionada a la 
necesidad de proceder al análisis de fondo del asunto, 
evitando por ello, que se aporten suposiciones o apro-
ximaciones de hecho. En este sentido, debe mencio-
narse el ATC 189/2001 de 3 de julio que en su FJ 2 
establece: «Ya dijimos con ocasión del mismo trámi-
te incidental de otro tributo autonómico, en el que el 
Abogado del Estado empleaba el mismo argumento, 
que la verosimilitud de los perjuicios invocados por el 
Abogado del Estado, meramente potenciales e hipoté-
ticos, aparece condicionada en este supuesto a que en 
la Sentencia resuelva en su momento el recurso de in-
constitucionalidad».

Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la deci-
sión sobre el mantenimiento o la suspensión del pre-
cepto impugnado debe de adoptarse previa valoración 
o ponderación de un lado, de los intereses concernidos 
ya sean públicos y generales o particulares y priva-
dos de terceros afectados y de otro, de los «perjuicios 
irreparables de imposible o difícil reparación» (ATC 
69/2012, de 17 de abril FJ 2) que se derivarían tanto 
del mantenimiento, como del levantamiento de la sus-
pensión de la vigencia de los preceptos impugnados.

En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional 
que corrobora lo anteriormente expuesto, como ha in-
dicado en el ATC 44/2011, de 12 de abril, en el Fun-
damento Jurídico 2: «Sobre este tipo de incidentes de 
suspensión es reiterada nuestra doctrina según la cual, 
para decidir acerca del mantenimiento o levantamien-
to de la misma, es necesario ponderar, de un lado, los 
intereses que se encuentran concernidos, tanto el ge-
neral y público como, en su caso, el particular o priva-
do de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios 
de imposible o difícil reparación que puedan derivarse 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. 
Igualmente, se ha destacado que esta valoración ha de 
efectuarse mediante el estricto examen de las situacio-
nes de hecho creadas y al margen de la viabilidad de 
las pretensiones que se formulen en la demanda, re-
cordando que el mantenimiento de la suspensión re-
quiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe 
la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumen-
tos que la justifiquen, pues debe partirse en principio 
de la presunción de constitucionalidad de las normas 

objeto de recurso (por todos, ATC 105/2010, de 29 de 
julio, FJ 2)».

En el mismo sentido, y entre otras muchas, se ha pro-
nunciado este Tribunal en los AATC 189/2001, de 3 de 
julio FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 105/2010, 
de 29 de julio, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ 2, y 
69/2012, de 17 de abril, FJ 2.

Finalmente, destacar que de la lectura de la jurispru-
dencia constitucional anteriormente reproducida el 
Alto Tribunal exige que en la operación de pondera-
ción no se tenga en cuenta en ningún caso, ni la cues-
tión de fondo objeto de análisis jurídico-constitucio-
nal, toda vez que no puede existir ninguna vinculación 
entre la necesidad de la medida adoptada en el proce-
dimiento incidental y el contenido de la resolución de 
fondo que en su día se pueda adoptar, ni el margen de 
viabilidad de las pretensiones que se formulen en la 
demanda (además de las anteriormente reproducidas 
cabe citar también los AATC 12/2006, de 17 de enero, 
FJ 5; 157/2008, de 12 de junio, FJ 4; 114/2011, de 19 de 
junio, FJ 4, y 95/2011, de 21 de junio, FJ 4).

C) Ponderación de los intereses en presencia en este 
procedimiento de inconstitucionalidad: únicamente se 
producen daños reales y perjuicios irreparables de im-
posible o difícil reparación si se mantiene la suspen-
sión del artículo 167.1 y las disposiciones transitorias 
5ª y 8ª de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2014, 
de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público de Cataluña

Con relación al artículo 167.1 de la Ley 2/2014, pues-
to que no prohíbe la fractura hidráulica y regula las 
competencias de la Generalidad para que manifieste 
su oposición a la concesión, en su caso, en el informe 
que debe emitir en el procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental, se produciría un perjuicio si las fa-
cultades de la Generalidad no tienen la suficiente base 
normativa.

Con relación a la disposición transitoria 5ª de la Ley 
2/2014, ya se ha apuntado que respecto de los apar-
tados primero y tercero no existe ningún tipo de ale-
gación por parte de la recurrente, de modo que sólo 
acordando el levantamiento de la suspensión se puede 
llevar a cabo el fin de la improcedente tacha de incons-
titucionalidad.

Respecto al apartado segundo, como se ha afirmado 
anteriormente su tenor literal no impide la interpreta-
ción que de la disposición reclama la parte recurrente, 
por lo que mantener la suspensión implicaría persistir 
en un vacío normativo que afectaría a la seguridad ju-
rídica de unos bienes que están afectos al servicio de 
políticas sociales muy sensibles.

Con relación al levantamiento de la suspensión de la 
disposición transitoria 8ª de la Ley 2/2014 es necesario 
detenerse en los daños reales y perjuicios irreparables 
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de imposible o difícil reparación que se producirían en 
caso de no que no recuperara su vigencia.

Hay que empezar afirmando que los perjuicios que se 
producirían en caso de mantenerse la suspensión se-
rían de difícil o imposible reparación, ya que se pro-
duciría la implantación indiscriminada en todo el te-
rritorio de Cataluña de establecimientos comerciales 
de gran formato (MEG, GEC y GECT) con los co-
rrespondientes efectos negativos que, de forma irre-
versible se producirían y que afectarían gravemente la 
ordenación urbanística, el medio ambiente y la protec-
ción del patrimonio histórico y artístico.

En relación con la posibilidad de que este Tribunal de-
cida proceder al levantamiento de la suspensión, man-
teniendo la vigencia y aplicación del régimen de im-
plantación general de los MEC GEC y GECT, fuera 
de las TUC de determinados municipios, y que se in-
cluye en los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Decreto-
ley catalán 1/2009, en ningún caso, se podrán produ-
cir perjuicios de imposible o difícil reparación una vez 
valorados los intereses confluyentes.

Ello es así por cuanto que, si se procede al levanta-
miento de la suspensión, se mantiene básicamente el 
régimen jurídico regulador de la implantación de los 
MEC GEC y GECT, existente desde el 29 de diciem-
bre de 2012, de modo que, hasta que no se proceda a 
analizar el fondo de la controversia constitucional no 
se podrán implantar los referidos establecimientos de 
gran formato (MEC GEC y GECT), fuera de las TUC 
de determinados municipios. Concretamente, y con el 
fin de valorar con más detalle los efectos que se pro-
ducirían por el referido levantamiento de la institución 
cautelar, es preciso mencionar que se mantendría la su-
presión de la excepción de la implantación fuera de la 
TUC de municipios de más de 5.000 habitantes, o que 
sean asimilables o capitales de comarca de los MEC 
y GEC en relación con las zonas colindantes, pero se 
mantendría la posibilidad de que se pueda efectuar el 
emplazamiento de los mismos si se lleva a cabo en una 
zona de acceso restringido de las estaciones de tren, 
puertos y aeropuertos y además, se mantendría la su-
presión de la implantación de los GECT fuera de las 
TUC de los municipios de más de 50.000 habitantes o 
que sean asimilables o capitales de comarca.

Por todo ello, y en caso de acordar en un futuro la in-
constitucionalidad del precepto impugnado, no se van 
a ver afectados ningún derecho público o general, a 
saber la preservación de los intereses estrechamente 
vinculados con las razones imperiosas de interés ge-
neral, ni ningún interés particular y privado, toda vez 
que, los operadores económicos podrán iniciar las 
gestiones para solicitar las correspondientes licencias 
de implantación, y sin que el régimen jurídico en vigor 
hasta la fecha, les haya generado ningún perjuicio eco-
nómico, toda vez que la declaración de inconstitucio-
nalidad lo único que va a producir será una ampliación 
pro futuro de sus expectativas de negocio. Finalmente, 

y en caso de que este Tribunal acuerde la constitucio-
nalidad del precepto impugnado, no hay ningún inte-
rés afectado ni perjuicio ocasionado.

De todo lo expuesto anteriormente se deduce que, en 
caso de acordar el levantamiento de la suspensión del 
precepto impugnado, se va a recuperar el régimen 
jurídico relativo a la implantación territorial inclui-
do en los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Decreto-
Ley catalán 1/2009, el cual no va a afectar los intere-
ses en presencia, tanto el general y el público como el 
particu lar de las terceras personas afectadas, y además 
no va a producir perjuicios de imposible o difícil re-
paración con motivo del levantamiento de la referida 
institución cautelar.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional, 

Otrosí solicitan

Que, de conformidad con lo que se manifiesta en el 
anterior otrosí, y previos los trámites oportunos, 
acuerde el levantamiento inmediato de la suspensión 
del artícu lo 167.1 y las disposiciones transitorias 5ª y 
8ª de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2014, de 27 
de enero, de medidas fiscales, administrativas, finan-
cieras y del sector público de Cataluña.

Barcelona para Madrid, a 12 de diciembre de 2014

Fernando Domínguez García, Anna Casas i Gregorio, 
Xavier Muro i Bas, letrados del Parlamento de Cata-
luña

Recurs d’inconstitucionalitat 7067-2014 in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra determinats articles de la Llei 3/2014, 
del 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de 
promoció
Tram. 381-00007/10

Coneixement
Reg. 97434 / Provisió del president 

del TC del 10.12.2014

Acord: Mesa del Parlament, 16.12.2014.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, 16.12.2014.
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	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Corcó, especialista de qualitat universitària de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02305/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de Formació Professional amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02306/10
	Rebuig de la 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. 352-02307/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02308/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02309/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Politècnica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02310/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Pompeu Fabra amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02311/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat de Lleida amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02312/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat de Girona amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02313/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02314/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Ramon Llull amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02315/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Oberta de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02316/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02317/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02318/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del claustre de professors de la Universitat Abat Oliba CEU amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 352-02319/10
	Rebuig de la sol·licitud

	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
	Acord sobre la 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. 352-02321/10
	Acord sobre la sol·licitud

	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
	Acord sobre la 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. 352-02323/10
	Acord sobre la 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. 352-02324/10
	Acord sobre la 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. 352-02325/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Afra Blanco, representant d’Avalot, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02326/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02327/10
	Acord sobre la sol·licitud

	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
	Acord sobre la 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. 352-02329/10
	Acord sobre la 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. 352-02330/10
	Acord sobre la sol·licitud

	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 professional de Catalunya
	Tram. 352-02331/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02332/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Casares i Martínez, president del Consell Català de Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02333/10
	Retirada de la sol·licitud

	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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02335/10
	Acord sobre la 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. 352-02336/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02337/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02338/10
	Acord sobre la 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. 352-02339/10
	Acord sobre la 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. 352-02340/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02341/10
	Acord sobre la 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. 352-02342/10
	Acord sobre la 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. 352-02343/10
	Acord sobre la sol·licitud

	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 professional de Catalunya
	Tram. 352-02344/10
	Acord sobre la sol·licitud

	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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de Treball Temporal amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02346/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02347/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02348/10
	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 d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02349/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02350/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02351/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02352/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02353/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02354/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02355/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02356/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02357/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02358/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02359/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02360/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Rojo, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02361/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Valeriano Gómez, expert en polítiques actives, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02362/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Encarna Perán Moral, professora d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02363/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andreu Cruañas i Acosta, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02364/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Romero i Colomé, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02365/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Castellana i Aregall, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02366/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Josep Berbel Sánchez, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02367/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Casares i Martínez, president del Consell Català de Formació Professional, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02368/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Esther Sánchez i Torres, professora d’ESADE, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02369/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Olga Campmany i Casas, vocal del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02370/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Raymond Torres, director de l’Institut Internacional d’Estudis Laborals de l’Organització Internacional del Treball, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02371/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ferran Camas Roda, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02372/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02373/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02374/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02375/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02376/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02377/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02378/10
	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. 352-02379/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02380/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02381/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea d’Aturats amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02382/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones per la Inserció Laboral . Fundació Surt amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02383/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02384/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02385/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, president de la Xarxa Europea d’Empreses d’Inserció Social, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02386/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andreu Lope Peña, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en polítiques d’ocupació local, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02387/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fausto Miguélez Lobo, catedràtic de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en polítiques d’ocupació i relacions laborals, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’O
	Tram. 352-02388/10
	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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Barniol, en representació de la Fundació Lacetània, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02408/10
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del secretari general d’Empresa i Ocupació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02421/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02422/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02423/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02424/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02425/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02426/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02427/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Cercle d’Economia amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02428/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02429/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02430/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02431/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Intersindical-CSC amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02432/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea d’Aturats de Més de 45 Anys amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02433/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones (Aedipe) amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02434/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marc Bonavia, president de l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02435/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02436/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02437/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats i Empreses d’Inserció amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02438/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02439/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02440/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02441/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02442/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i de Femarec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02443/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de les entitats Ecom, Acapps i Actas amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02444/10
	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. 352-02445/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de M. Àngels Valls, responsable de formació i inserció de Càritas, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02446/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci de Promoció Econòmica del Ripollès amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02447/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02448/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels orientadors del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02451/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas, en representació de l’Institut d’Estudis del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02453/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Raül Ramos Lobo, en representació d’AQR-Irea, Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cataluny
	Tram. 352-02456/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mercè Garau i Blanes, experta del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02457/10
	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. 352-02458/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02459/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Vilà Solanes, director general d’UPC Alumni, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02460/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Serrano Pérez, membre fundador de Future4Work i coautor del llibre «El ocaso del empleo», amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02461/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Jordà, tècnic de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02462/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andreu Ibarz, director general de Blanquerna i professor de la Facultat de Ciències de l’Educació de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupac
	Tram. 352-02463/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Sanchis, professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i autor de «Trabajo y paro en la sociedad postindustrial», amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu
	Tram. 352-02464/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Olga Campmany, directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02465/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del secretari d’Ocupació i Relacions Laborals amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02466/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del director d’una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02467/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02468/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Toni Codina, director general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02469/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngel Buxó i Lozano, president de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02470/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Barroso, subdirector de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei Estatal Públic d’Ocupació, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02471/10
	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 d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02472/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Castellana, president de la Fundació Utopia, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02473/10
	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 d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02474/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andreu Cruañas, secretari general d’Asempleo, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02475/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02476/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02477/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02478/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02479/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02480/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02481/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Recio, doctor en economia i professor del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02482/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Adelantado, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02483/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea d’Aturats amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02484/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea de Treballadores i Treballadors en Lluita del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02485/10
	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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Homs, en representació de la Fundació Cirem, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02514/10
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, director de la Fundació Trini Jove i president de la Federació Europea d’Empreses d’Inserció, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02526/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngel Buxó, president de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02527/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02528/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02529/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02530/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02531/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Imma Estivill, en representació de la sectorial de formació professional de Pimec, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02532/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de David Garrofé, secretari general de la Cecot, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02533/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Fepime amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02534/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Narcís Bosch i Andreu, director gerent del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02535/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02536/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02537/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02538/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Colomer, director executiu de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02539/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Lluís Argemí Valle, consultor i expert en formació, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02540/10
	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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Homs, exdirector 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Oliveras, 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Solà, expresident de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02551/10
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Ramon Dolcet, 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació BCN Formació Professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02575/10
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 352-02578/10
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització Internacional del Treball amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02585/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02586/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02587/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02588/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02589/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02590/10
	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 d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02591/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02592/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02594/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02595/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02596/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02597/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02598/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Professional de Serveis Educatius de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02599/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02600/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02601/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris a la secció sindical del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalun
	Tram. 352-02602/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02603/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 352-02604/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipal
	Tram. 352-02605/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Departament de Governació i Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels term
	Tram. 352-02606/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Departament d’Economia i Coneixement amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de
	Tram. 352-02607/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Ba
	Tram. 352-02608/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vila, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part 
	Tram. 352-02609/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eva Menor Contador, alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes
	Tram. 352-02610/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, director general de Suara Cooperativa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes mun
	Tram. 352-02611/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Granell, catedràtic d’organització econòmica internacional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per s
	Tram. 352-02612/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vila, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part 
	Tram. 352-02613/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Jesús Duran Redondo, portaveu de l’Alternativa d’Esquerres per Badia a l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi d
	Tram. 352-02614/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Va
	Tram. 352-02615/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de l’interventor de l’Ajuntament de Badia del Vallès amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barber
	Tram. 352-02616/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de p
	Tram. 352-02617/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Afers Multilaterals i Europeus davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti les prioritats i les línies d’actuació de la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeu
	Tram. 356-00742/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Ramon Llull davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui l’activitat de l’entitat
	Tram. 356-00910/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui el Pla Marroc 2014-2017
	Tram. 356-00911/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juli Ponce i Solé, doctor en dret i professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre l’accés a l’habitatge, el dret a l’habitatge i le
	Tram. 356-00913/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carme Trilla i Bellart, responsable d’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre l’accés a l’habitatge, el dret a l’habitatge i les polítiques p
	Tram. 356-00914/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les iniciatives vinculades al banc d’ADN per a la identificació de les persones desaparegudes d
	Tram. 356-00921/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Cristina Faciaben, secretària de socioeconomia de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’informe «La qualitat de l’ocupació al sector turístic»
	Tram. 356-00923/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’Acord 145/2014, del 25 de novembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
	Tram. 356-00926/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les possibles incompatibilitats del director del Servei Català de la Salut
	Tram. 356-00930/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè expliqui l’actuació de la Direcció General de Protecció Civil abans i durant la ventada del 9 de desembre de 2014
	Tram. 356-00939/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Ciudad i Valls, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112, perquè informi del funcionament del servei i de les contractacions i externalitzacions de serveis
	Tram. 356-00942/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè expliqui l’actuació de la Direcció General amb relació a la ventada del 9 de desembre de 2014
	Tram. 356-00943/10
	Sol·licitud


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	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 Generalitat
	Tram. 353-00976/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 dels expreside
	Tram. 353-00977/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 expresiden
	Tram. 353-00978/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 i l’estatut 
	Tram. 353-00979/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 expresident
	Tram. 353-00980/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 expresi
	Tram. 353-00981/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Joan Moreso Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 353-00982/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Martí Casadesús Fa, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 353-00983/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Gemma Espigares Tribó, presidenta del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, o de la persona en qui delegui en representació del Consell amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universit
	Tram. 353-00984/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Roberto Fernández, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 353-00985/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Anton Ferré, exdirector de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cat
	Tram. 353-00986/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Torner Sabata, president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 353-00987/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença dels representants sindicals de Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universita
	Tram. 353-00988/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior amb relació al Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 353-00989/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la fundació El Llindar amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00990/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00991/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00992/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00993/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00994/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Afra Blanco, representant d’Avalot, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00995/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballadors, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00996/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00997/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep González, president de Pimec, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00998/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00999/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01000/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional, o de la persona d’aquest entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01001/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01002/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01003/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Francí, ex-director general de 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. 353-01004/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01005/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01006/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montse Tarridas i Lucía Albardíaz, en representació del projecte DIDàctica, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01007/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01008/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Thomas Giessler, responsable de Formació Dual i de les cambres de la Federació Alemanya de Sindicats (DGB), amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01009/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Oriol Homs, exdirector 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. 353-01010/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01011/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Solà, expresident de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01012/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01013/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Ramon Dolcet, 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. 353-01014/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01015/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01016/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01017/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01018/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01019/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01020/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Fundació La Carena amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01021/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01022/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01023/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01024/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Codina, director general de l’Escola Joviat, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01025/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01026/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01027/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01028/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01029/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del Govern Basc amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01030/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01031/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01032/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Barniol, en representació de la Fundació Lacetània, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01033/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01034/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-01035/10
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1 . INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE 
L’INFORME 


En els darrers anys, i agreujats per la crisi 
econòmica, a la nostra societat hi ha hagut 
un increment dels problemes que moltes 
persones tenen a l’hora de fer front al 
pagament dels subministraments bàsics, 
produïts també en bona mesura a causa de 
l’increment de preus .


És per això que el Síndic ha elaborat aquest 
document, en què pretén analitzar diverses 
qüestions sobre els subministraments bàsics 
d’electricitat, aigua i gas, mitjançant un 
estudi de la situació actual, del camí seguit 
fins arribar-hi, i també aportar un seguit de 
propostes per aclarir alguns conceptes i 
manifestar la seva posició, especialment 
envers els més vulnerables . Les reflexions al 
voltant del que hauria de ser un dret als 
subministraments bàsics de les persones en 
relació amb serveis essencials com 
l’electricitat, l’aigua i el gas vol ser un 
element que estimuli el debat entre tots els 
actors per avançar en la seva plasmació en 
l’ordenament jurídic .


La situació que viuen alguns col·lectius, que 
en informes previs s’ha analitzat parcialment 
sota l’epígraf de “pobresa energètica”, és 
preocupant i mereix l’atenció dels poders 
públics per mirar de capgirar-la i impedir un 
empitjorament que podria afectar la qualitat 


de vida, la dignitat i la salut de les persones, 
i alhora evitar que augmenti el nombre de 
persones afectades per situacions tan 
desfavorables .


Aquest treball es basa en l’estudi de les 
resolucions prèvies del Síndic en l’àmbit de la 
pobresa energètica i dels subministraments 
bàsics, en l’anàlisi de l’ordenament jurídic 
que afecta aquests darrers i en l’experiència 
d’entitats com a Càritas Diocesana de 
Barcelona, Creu Roja Catalunya, la Fundació 
Privada Mambré, la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, Ecoserveis 
i l’Aliança contra la Pobresa Energètica, les 
aportacions de les quals han estat rellevants 
per a l’elaboració d’un treball que se centra 
en la realitat actual a Catalunya pel que fa 
als serveis de subministrament d’electricitat, 
gas i aigua .


Consegüentment, el document es planteja 
com una compilació dels principals problemes 
que afecten un gruix creixent de la població, i 
també de possibles iniciatives aplicables a 
curt i mitjà termini amb l’objectiu de reduir 
les mancances actualment existents i la 
vulnerabilitat a què s’enfronten moltes 
persones . En darrer terme, està concebut com 
un instrument de difusió dels drets de les 
persones en relació amb els subministraments 
bàsics i, per tant, de contribuir a un millor 
coneixement d’aquests drets, especialment 
per part de les persones més vulnerables . 











2 . EL DRET ALS SUBMINISTRAMENTS 
BÀSICS


El reconeixement del dret als 
subministraments bàsics


Avui dia es pot afirmar de forma objectiva que 
per viure en societat i amb dignitat com a 
persona hi ha uns serveis que es poden 
considerar mínims, essencials, generals, 
universals, bàsics o indispensables . Sense 
pretensió de caure en nominalismes i, per 
tant, més enllà del fet que es puguin adjectivar 
de diferents maneres, cal remarcar que la 
societat del segle XXI té unes demandes de 
serveis per a la vida quotidiana que no es 
poden ignorar .


La nostra tradició jurídica determina que les 
normes jurídiques s’han d’interpretar segons 
el sentit propi de les paraules i la realitat social 
del temps en què s’han d’aplicar . Per això, 
aquesta institució considera que les normes 
jurídiques reguladores dels diferents serveis 
s’han d’interpretar en el sentit de fer-los 
efectius per a les persones que n’han de gaudir 
i per garantir la seva qualitat de vida .


Els serveis públics i de qualitat són elements 
definitoris del model de societat i d’estat de 
què s’ha dotat la societat, i així ho reflecteixen 
les normes principals que el defineixen . És el 
que reclama un estat social i democràtic de 
dret i és el que reclamen les normes superiors 
de l’ordenament jurídic . La Constitució 
proclama la dignitat de la persona com un dels 
fonaments de l’ordre polític i de la pau social 
(article 10), alhora que inclou el dret a un 
habitatge digne i adequat (article 47) i un 
manament als poders públics per a la defensa 
dels consumidors i dels usuaris, i per protegir 
amb procediments eficaços la seva seguretat, 
la seva salut i els seus legítims interessos 
econòmics (article 51) .


L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina 
que “totes les persones tenen dret a accedir en 
condicions d’igualtat als serveis públics i als 
serveis econòmics d’interès general i que les 
administracions públiques han de fixar les 
condicions d’accés i els estàndards de qualitat 
d’aquests serveis, amb independència del 
règim de llur prestació” (article 30) . Així mateix, 


l’Estatut reconeix “el dret dels consumidors i 
usuaris a una informació veraç i entenedora 
sobre les característiques i els preus dels 
productes i dels serveis, a un règim de garanties 
dels productes adquirits i dels 
subministraments contractats i a la protecció 
de llurs interessos econòmics davant 
conductes abusives, negligents o fraudulentes 
(article 28)” .


Més concretament, el legislador estatal, per 
mitjà de l’article 9 del Text refós de la Llei 
general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre), ha establert que “els poders públics 
han de protegir prioritàriament els drets dels 
consumidors i usuaris quan guardin relació 
directa amb béns o serveis d’ús o consum 
comú, ordinari i generalitzat” .


Però, a més, en el cas de Catalunya, el legislador 
ha anat més enllà en establir quins són els 
serveis que es consideren necessaris per a la 
vida quotidiana . Així, el Codi de consum de 
Catalunya (Llei 22/2010, de 20 de juliol) defineix 
els serveis bàsics com els serveis de caràcter 
essencial i necessaris per a la vida quotidiana 
o que tenen un ús generalitzat entre les 
persones consumidores, entre els quals 
s’inclouen els subministraments (aigua, 
electricitat, gas), els transports, els mitjans 
audiovisuals de radiodifusió i de televisió, els 
de comunicacions, els assistencials i sanitaris, 
i els financers i d’assegurances (article 251-2) .


En aquest àmbit, cal també fer una referència 
a la Declaració Universal dels Drets Humans 
Emergents (DUDHE),1 un instrument 
programàtic de la societat civil internacional 
dirigit als actors estatals i d’altres fòrums 
especialitzats per a la cristal·lització dels 
drets humans en el nou mil·lenni . La DUDHE 
sorgeix d’un procés de discussió que té com a 
origen un diàleg organitzat per l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya en el marc del 
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004 titulat “Drets humans, necessitats 
emergents i nous compromisos” .


Aquesta declaració inclou, en el dret a 
l’existència en condicions de dignitat, “el dret 
a la seguretat vital, que suposa el dret de tot 
ésser humà i tota comunitat, per a la seva 
supervivència, a disposar d’aigua potable i 


1 http://www.idhc.org/cat/documents/Biblio/DUDHE.pdf







sanejament, d’energia i d’una alimentació 
bàsica adequada, i a no patir situacions de 
fam . Tota persona té dret a un subministrament 
elèctric continu i suficient i a l’accés gratuït 
a aigua potable per satisfer les seves 
necessitats vitals bàsiques” .


En qualsevol cas, aquesta institució vol 
evidenciar la indiscutible vigència de noves 
tendències que pretenen completar, polir i 
millorar la definició dels drets vigents amb 
l’objectiu de garantir a les persones una 
vida digna i de qualitat .


Per això, aquesta institució, la tasca 
primordial de la qual és la defensa dels 
drets de les persones, considera essencial 
superar la consideració de la persona com a 
simple client d’una empresa subministradora 
per avançar cap a la consideració de la 
persona com a titular d’un dret subjectiu 
als subministraments bàsics a un preu 
assequible i dins d’uns paràmetres de 
consum bàsics, essencials o no sumptuaris .


Així, i com un primer estadi en el 
reconeixement d’un dret al subministrament 
bàsic, cal posar el focus en el vessant 
assistencial o de prestació que se’n deriva . 
L’ordenament jurídic ha de reconèixer com 
a titulars del dret als subministraments 
bàsics totes les persones que compleixin els 
requisits per ser definides com a 
consumidores vulnerables, segons els 
paràmetres que estableixi la normativa per 
a cadascun dels serveis, inclosos els 
paràmetres relatius al consum .


Com s’ha assenyalat, la dignitat de la 
persona implica que tothom ha de poder 


gaudir dels subministraments bàsics a un 
preu assequible sempre que el seu consum 
estigui dins d’uns paràmetres de consum 
que siguin bàsics, essencials o no 
sumptuaris . I aquest dret als 
subministraments bàsics a un preu 
assequible també s’ha de reconèixer a les 
persones que no compleixen les condicions 
de vulnerabilitat a què s’ha fet referència 
anteriorment . 


Més enllà d’aquests límits, i sens perjudici 
de la garantia del subministrament, els 
sistemes tarifaris haurien de fomentar 
l’estalvi i l’eficiència energètica, penalitzar 
el malbaratament de recursos escassos i 
traslladar als consums excessius o 
sumptuaris el cost dels subministraments 
bàsics dels consumidors vulnerables .


En essència, es proposa una construcció del 
dret als subministraments bàsics de manera 
acumulativa, de baix cap a dalt: un primer 
esglaó de reconeixement d’aquest dret a 
totes les persones vulnerables comportaria 
la garantia del subministrament dins d’uns 
paràmetres de consum bàsics i a un preu 
social; un segon esglaó garantiria el dret al 
subministrament a totes les persones que 
no són definides com a vulnerables, però 
que tenen dret a pagar uns preus assequibles 
per uns serveis bàsics sempre que el consum 
no es pugui considerar excessiu o sumptuari; 
i, finalment, en un tercer esglaó, sens 
perjudici de la garantia del subministrament 
dels serveis, el preu del servei comportaria 
assumir  –entre altres possibles factors– el cost 
dels subministraments bàsics a les persones 
en situació de vulnerabilitat, tal com es 
visualitza en la taula-resum següent:


1
Consum bàsic (persones en 


situació de vulnerabilitat
Accés mínim i garantit als 
subministraments bàsics


Preu o tarifes socials


2 Consum estàndard
Accés garantit als 


subministraments bàsics
Preu o tarifes assequibles


3
Consum excessiu o 


sumptuari
Accés als subministraments 


bàsics


Preu o tarifa que, entre 
d'altres, assumeix el cost de 


les tarifes socials







El panorama normatiu actual dels 
subministraments bàsics


A continuació, es fa una referència a cadascun 
dels subministraments bàsics que són objecte 
d’aquest informe, amb la finalitat de posar en 
relleu els preceptes de les respectives 
normatives que recullen les seves 
característiques d’essencialitat o 
d’imprescindibilitat per a la vida quotidiana .


Tanmateix, i com es podrà apreciar, encara 
s’està lluny del reconeixement normatiu, tant 
en l’àmbit català o espanyol com internacional, 
d’un dret subjectiu al subministrament amb 
relació als serveis que s’esmenten a 
continuació, ja que, certament, la normativa 
no és gens agosarada en aquest sentit .


Electricitat


El preàmbul de la Llei del sector elèctric (Llei 
24/2013, de 26 de desembre) assenyala que “el 
subministrament d’energia elèctrica 
constitueix un servei d’interès econòmic 
general, ja que l’activitat econòmica i humana 
no es pot entendre avui dia sense la seva 
existència” . Ara bé, no hi ha cap menció de la 
consideració de l’electricitat com a servei bàsic 
o essencial per a la vida quotidiana .


Les úniques mencions que s’hi acosten són les 
referides al bo social, que es considera obligació 
de servei públic segons el que disposa la 
normativa europea, i així ho recull l’article 45 
de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric, i als subministraments 
essencials enumerats en l’article 52 .4 de la Llei 
i per als quals no es pot suspendre en cap cas 
el subministrament d’energia elèctrica, és a 
dir, enllumenat públic, subministrament 
d’aigua per a consum humà, instal·lacions de 
defensa nacional i de les forces i els cossos de 
seguretat, bombers i protecció civil, centres 
penitenciaris, hospitals, serveis funeraris i 
transports de servei públic . També s’afegeix a 
aquesta llista la prohibició de la interrupció 
dels “subministraments d’àmbit domèstic en 
els quals hi hagi constància documental 
formalitzada per personal mèdic que el 
subministrament d’energia elèctrica és 
imprescindible per a l’alimentació d’un equip 
mèdic que sigui indispensable per mantenir 
amb vida una persona”, i sempre que sigui a la 


residència habitual de les persones físiques 
que es trobin en aquesta situació .


A més, el preàmbul del Reial decret 216/2014, 
de 28 de març, pel qual s’estableix la 
metodologia de càlcul dels preus voluntaris 
per al petit consumidor d’energia elèctrica i el 
seu règim jurídic de contractació, assenyala 
que “l’obligació de subministrament a preu 
voluntari per al petit consumidor i a tarifa 
d’últim recurs es configura com una obligació 
de servei públic” .


Aigua


El 2010 les Nacions Unides van declarar el dret 
a l’aigua potable i el sanejament com un dret 
humà essencial per al ple gaudi de la vida i de 
tots els drets humans, és a dir, “el dret de tots 
a disposar d’aigua suficient, salubre, 
acceptable, accessible i assequible per a l’ús 
personal i domèstic .”2


Pel que fa a l’ordenament intern, tant la 
legislació bàsica de règim local com la legislació 
catalana inclouen l’abastament domiciliari 
d’aigua potable entre els serveis mínims que 
han de prestar tots els municipis .


El Text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre) disposa que “la Generalitat exerceix 
les seves competències en matèria d’aigües i 
obres hidràuliques, vetllant per l’ús sostenible, 
l’estalvi, la reutilització, l’optimització i 
l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics, i 
fent possible un nivell bàsic de l’ús domèstic a 
un preu assequible” (article 3) . A més, el 
mateix precepte afegeix que, amb aquesta 
finalitat, la Generalitat ordena la seva actuació 
d’acord –entre d’altres– amb el principi de 
“garantia d’un preu assequible per als consums 
domèstics de tipus familiar no sumptuaris” 
(article 3 .1 .m) .


Gas


El preàmbul de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del sector d’hidrocarburs, assenyala que “se 
suprimeix en el sector del gas la consideració 
de servei públic” i el legislador indica el 
següent: “S’estima que per exercir el conjunt 
de les activitats regulades en aquesta Llei no 
es requereix la presència i responsabilitat de 


2 Observació 15 (2002) del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals del Consell Econòmic i Social 
de les Nacions Unides (ECOSOC).







l’Estat . No obstant això, s’ha mantingut per a 
totes elles la consideració d’activitats d’interès 
general que ja recollia la Llei 34/1992, de 22 de 
desembre, d’ordenació del sector petrolier .”


Tanmateix, cal fer notar que la mateixa Llei 
del sector d’hidrocarburs imposa l’obligació 
als distribuïdors de gas natural d’aplicar “les 
mesures que s’estableixin en relació amb la 
protecció de consumidors que tinguin la 
consideració d’essencials” (article 74 .1 .m) .


El gas butà, font d’energia tradicionalment 
utilitzada en bombona de 12,5 kg per moltes 
persones en situació de vulnerabilitat 
econòmica, té un preu màxim fixat 
periòdicament pel Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme . Aquests preus afecten les 
bombones de gas butà, un gas liquat del 
petroli (GLP) envasat, de càrrega igual o 
superior a 8 kg i inferior a 20 kg, ja que, per 
contra, el preu és lliure per a les bombones de 
6 kg o inferior (també conegudes com a 
“càmping gas”) . La propera revisió del preu de 
la bombona de butà, sobre la qual també 
s’apliquen l’IVA i l’impost especial sobre 
hidrocarburs, està prevista per al mes de març 
de 2015 .3 Tot i aquesta regulació del preu, la 
Llei del sector d’hidrocarburs determina que la 
comercialització a la menuda de gasos liquats 
del petroli envasats es realitzarà lliurement 
(article 47 .1) .


Els col·lectius especialment protegits pel Codi 
de consum de Catalunya


L’article 42 .3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya remarca que “els poders públics 
han de vetllar per la dignitat, la seguretat i la 
protecció integral de les persones, especialment 
de les més vulnerables .”


L’article 123 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya determina que “correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de consum, que inclou en tot cas:


a) La defensa dels drets dels consumidors i els 
usuaris, proclamats per l’article 28, i 
l’establiment i l’aplicació dels procediments 
administratius de queixa i reclamació .


a) La regulació i el foment de les associacions 
dels consumidors i els usuaris i llur 
participació en els procediments i afers que 
les afectin .


b) La regulació dels òrgans i els procediments 
de mediació en matèria de consum .


c) La formació i l’educació en el consum .


d) La regulació de la informació en matèria 
de consumidors i usuaris .”


D’acord amb això, l’article 111-2 del Codi de 
consum de Catalunya incorpora el concepte 
de col·lectius especialment protegits, que 
defineix en els termes següents:


“Col·lectius especialment protegits: 
col·lectius que, per la concurrència de 
determinades característiques, són 
especialment vulnerables pel que fa a les 
relacions de consum . En qualsevol cas, la 
protecció especial s’ha de donar tenint en 
compte la persona consumidora mitjana 
del col·lectiu en què s’integra la persona 
consumidora . En particular, són col·lectius 
especialment protegits: els infants i els 
adolescents, les persones grans, les 
persones malaltes, les persones amb 
discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en 
situació d’inferioritat o indefensió 
especials .”


Aquesta definició es completa amb el que 
disposa l’article 121-3 del mateix Codi de 
consum de Catalunya:


“1 . Els drets de les persones consumidores 
que afectin col·lectius especialment 
protegits gaudeixen d’una atenció especial i 
preferent per part dels poders públics, 
d’acord amb el que estableixen aquesta llei, 
les disposicions que la despleguin i la resta 
de l’ordenament jurídic .


2 . Les persones amb discapacitat, 
especialment, han de tenir garantit l’accés 
adequat a la informació sobre els béns i 
serveis, i el ple exercici i el gaudi dels drets 
i les garanties que recull aquesta llei, de la 
mateixa manera que la resta de persones 
consumidores .”


3 Ordre IET/337/2014, de 6 de març, per la qual es modifica l’Ordre IET/463/2013, de 21 de març, per la 
qual s’actualitza el sistema de determinació automàtica de preus màxims de venda, abans d’impostos, 
dels gasos liquats del petroli envasats.







Segons el mateix Codi de consum, “qualsevol 
òrgan o organisme de titularitat pública 
dependent d’una administració pública 
catalana que acompleixi tasques d’informació, 
orientació i assessorament a les persones 
consumidores té la consideració de servei 
públic de consum” i aquests serveis estan 
habilitats per la mateixa llei (article 126-10 .1 .g) 
per exercir, entre d’altres, la funció següent:


“Educar i formar en consum les persones 
consumidores, particularment els 
col·lectius especialment protegits, sia per 
mitjà d’actuacions directes sia a través 
dels mitjans de comunicació de titularitat 
pública .”


En matèria de formació en consum, el Codi 
de consum determina que “el Govern ha de 
garantir la formació contínua i permanent 
de les persones consumidores, amb 
l’impuls i el foment de la formació 
permanent dels joves i dels adults com a 


persones consumidores, amb una atenció 
especial als col·lectius especialment 
protegits i amb necessitats específiques” 


(article 126-18) .


Finalment, cal tenir present que el Codi de 
consum considera infracció molt greu la que 
s’hagi comès “aprofitant la situació especial 
de desequilibri o indefensió de determinades 
persones consumidores o de col·lectius 
especialment protegits” (article 332-4) .


Per tant, doncs, en vista del que s’ha exposat, 
es pot afirmar que el legislador ha volgut 
oferir un grau de protecció extraordinari –
especial i preferent, en termes de l’article 
121-3 .1 del Codi de consum– en qualsevol 
relació de consum a les persones que 
integren els col·lectius definits per la llei, 
protecció que òbviament és aplicable quan 
la relació de consum es dóna en l’àmbit 
d’uns serveis bàsics com ara els 
subministraments .  











3 . L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS 
HABITATGES


El dret a l’habitatge i als subministraments 
bàsics


La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge, comença la seva exposició de 
motius amb l’afirmació que “l’habitatge és 
una de les preocupacions més importants 
per a la ciutadania catalana” i que la llei 
“pretén garantir el dret a l’habitatge amb el 
benentès que aquest dret inclou l’entorn 
urbà en què s’integra” i que “hi ha 
connexions entre el dret a l’habitatge digne 
i adequat i altres drets constitucionals que 
no són possibles sense el primer” . El dret a 
l’habitatge es defineix en l’article 1 de la 
mateixa llei com “el dret de tota persona a 
accedir a un habitatge digne que sigui 
adequat, en les diverses etapes de la vida de 
cadascú, a la situació familiar, econòmica i 
social i a la capacitat funcional” .


Per tant, d’aquesta definició ja es deriva que 
els subministraments bàsics (electricitat, 
aigua i gas) constitueixen un element 
essencial de l’habitatge, i així ho confirma 
la normativa sobre condicions d’habitabilitat 
dels habitatges (Decret 55/2009, de 7 
d’abril), quan determina que tots els 
habitatges han de disposar dels “serveis 
d’aigua freda i calenta, evacuació d’aigües 
i electricitat” o d’un “aparell de cocció 
elèctric o de gas” per a la cuina . A més, 
s’obliga les empreses subministradores 
d’energia elèctrica, aigua i gas a exigir la 
cèdula d’habitabilitat vigent als usuaris 
finals perquè aquests puguin contractar 
els serveis esmentats .


El dret a l’habitatge també està afectat per 
aquest procés de redefinició per 
garantir-ne l’efectivitat, atès que, perquè 
aquest dret sigui plenament vigent, es 
requereix que l’habitatge disposi dels 
mínims subministraments bàsics perquè 
la persona pugui viure amb dignitat i 
utilitzar-los en el seu dia a dia . El dret 
constitucional i estatutari a l’habitatge fa 
referència a un habitatge en condicions 
adequades i, per tant, que pugui dotar-se 
d’uns serveis bàsics, com ara l’aigua o 
l’electricitat o el gas, a uns preus que siguin 
raonables i assequibles per a les persones .


Tanmateix, la garantia de les condicions per 
poder gaudir efectivament dels serveis que 
defineixen l’habitatge és avui dia en mans 
de moltes entitats socials que ajuden les 
persones a pagar, en tot o en part, les 
factures dels subministraments 
d’electricitat, aigua o gas . La realitat és que 
el que hauria de ser responsabilitat o 
competència de les administracions 
públiques està sent assumit en bona part 
per la societat civil, sigui per mitjà d’entitats 
del tercer sector social, associacions de 
veïns, ONG, parròquies, etc ., o de la xarxa 
de familiars o amics . Val a dir que els 
serveis socials de molts municipis també 
acompleixen una tasca molt destacable en 
aquest aspecte . 


L’eficiència energètica als habitatges


Les despeses lligades al consum d’energia a 
les llars estan fortament determinades tant 
pels hàbits de les persones com per la 
qualitat de la construcció dels habitatges . 
La tendència general consisteix a lligar el 
concepte de benestar amb un consum 
energètic elevat . Però, en el fons, el que les 
persones volen és gaudir dels serveis que 
l’energia els proporciona en el moment en 
què els necessiten . L’objectiu, doncs, és 
aconseguir el màxim de serveis amb el 
mínim consum d’energia; és a dir, un màxim 
d’eficiència . Aquest nivell d’eficiència 
suposarà un estalvi en les factures dels 
subministraments .


Així, d’una banda, cal que les famílies 
prenguin determinades mesures d’estalvi 
energètic i modifiquin costums en l’ús dels 
aparells electrodomèstics i dels habitatges . 
Amb aquesta finalitat, les administracions i 
organitzacions de consumidors i usuaris 
han desenvolupat una important tasca 
pedagògica i d’educació en l’estalvi 
energètic .


D’altra banda, però, l’eficiència energètica 
ve marcada pels paràmetres constructius 
de l’habitatge . Més d’un 40% del consum 
final d’energia a la Unió Europea està lligat 
al sector residencial i terciari . En vista de 
l’augment del consum energètic i per reduir 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
la Directiva 2010/31/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 19 de maig de 
2010, que revisa la Directiva 2002/91/CE, de 







16 de desembre, referent a l’eficiència 
energètica dels edificis, proposa per a l’any 
2020 aconseguir un 20% d’estalvi d’energia, 
un 20% de reducció de les emissions de CO2, 
el 20% de producció d’energia total amb 
sistemes de producció d’energies renovables . 
També preveu que, per al 31 de desembre de 
2020, com a màxim, tots els edificis nous 
siguin de consum d’energia quasi nul, és a 
dir, edificis amb nivell d’eficiència energètica 
molt alt, coberta majorment per energia 
procedent de fonts renovables . Per als 
edificis nous ocupats i propietat d’autoritats 
públiques, aquesta data s’avança al 31 de 
desembre de 2018 . Així mateix, els estats 
membres han de formular polítiques i han 
adoptar mesures per estimular la 
transformació d’edificis que es reformen, 
en edificis de consum d’energia quasi nul .


En aquest marc normatiu europeu, les 
normes d’edificació han anat incorporant 
criteris d’eficiència energètica i de 
sostenibilitat, principalment per als 
habitatges de nova construcció . Així, el 
document bàsic HE, d’estalvi d’energia, 
publicat en el BOE del 12 de setembre de 
2013, i que forma part del Codi tècnic de 
l’edificació, té com a objecte establir regles 
i procediments que permeten complir el 
requisit bàsic d’estalvi d’energia . Les 
prescripcions que conté són aplicables a la 
construcció d’habitatges nous que es facin 
a partir de la seva entrada en vigor . Pel que 
fa als habitatges existents, la seva adaptació 
a aquests nous criteris, en la mesura que 
sigui possible, s’ha de dur a terme mitjançant 
les actuacions de rehabilitació .


De la mateixa manera, el Decret 21/2006, de 
14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de 
criteris ambientals i d’ecoeficiència als 
edificis respon a aquest criteri de 
sostenibilitat en el disseny, la construcció i 
la utilització de l’edificació . La Generalitat, 
mitjançant aquest decret, incideix en els 
usos edificatoris i fixa uns paràmetres 
d’ecoeficiència pel que fa a l’aigua, l’energia, 
els materials i els sistemes constructius i 
els residus . Amb aquesta finalitat, “el Decret 
preveu que tots els projectes d’edificació 
han d’integrar criteris, sistemes 
constructius, tecnologies i mesures que 
facin possible un desenvolupament 
sostenible del sector de l’edificació” 
(Preàmbul del Decret 21/2006, de 14 de 
febrer) .


S’ha de tenir en compte, però, que a l’Estat 
hi ha un parc edificat de 25 .208 .622 
d’habitatges, dels quals un 21%, 5 .226 .133 
d’habitatges, té més de cinquanta anys i un 
55%, 13 .759 .266 habitatges, més de trenta 
(Preàmbul de la Llei 8/2013, de rehabilitació, 
regeneració i renovació urbana) . És a dir, el 
parc d’habitatges existent té un alt grau 
d’envelliment, són edificis anteriors a les 
condicions del Codi tècnic d’edificació i, 
fins i tot, es van construir sense cap mena 
d’exigència tèrmica (abans de la NBE-CT-79) . 
Això fa que la problemàtica de la rehabilitació 
per millorar l’eficiència energètica dels 
edificis existents hagi de ser tractada de 
manera específica i amb especial atenció .


A aquest objectiu, hi respon la Llei 8/2013, de 
rehabilitació, regeneració i renovació urbana, 
anomenada Llei de les 3 R, que té com a 
objectius:


•Potenciar la rehabilitació d’edificis i la 
regeneració i renovació urbanes eliminant 
les barreres actuals i habilitant mecanismes 
que ho facin possible .


•Oferir un nou marc normatiu idoni per 
reconvertir i reactivar el sector .


•Fomentar la qualitat, la sostenibilitat i la 
competitivitat per apropar-nos al model 
europeu, especialment en el comportament 
energètic dels edificis .


També s’ha d’esmentar la Directiva europea 
2002/91/CE, modificada per la Directiva 
2010/31/UE, la qual imposava l’obligació de 
certificar l’eficiència energètica dels edificis . 
El Reial decret 47/2007 la va transposar a 
l’Estat espanyol amb relació als edificis nous . 
El Reial decret 235/2013 va incloure els 
edificis existents, respecte dels quals l’1 de 
juny de 2013 va entrar en vigor l’obligatorietat 
de disposar d’aquesta certificació per 
vendre o llogar un habitatge . La certificació 
tècnica és un mitjà d’informació sobre el 
comportament energètic de l’edifici o 
habitatge, útil per a la persona que vol 
comprar-lo o llogar-lo . També incorpora 
opcions per millorar-ne l’eficiència 
energètica, mitjançant les recomanacions 
que es fan constar en el certificat .


Tanmateix, per poder plantejar millores cal 
conèixer amb detall els consums i les 
emissions . Per obtenir aquesta informació 







és indispensable la col·laboració de les 
companyies elèctriques .


Si bé la legislació aplicable a l’edificació 
regula l’eficiència energètica dels edificis i, 
cada cop més, va centrant la seva atenció en 
la rehabilitació del parc immobiliari existent, 
el finançament d’aquestes operacions, en 
moments de crisi com l’actual, es converteix 
en un problema . Cal tenir en compte que les 
llars en situació de pobresa energètica no 
tenen els recursos necessaris per invertir en 
la millora de l’eficiència dels habitatges . Per 
rehabilitar els edificis i els habitatges, 
aquestes famílies depenen del suport i dels 
ajuts públics . En aquest sentit, cal destacar 
que el Govern de la Generalitat, el 27 de maig 
de 2014, ha aprovat el Pla per al dret a 
l’habitatge, amb el qual es reinicien els ajuts 
a la rehabilitació . En el marc d’aquest pla s’hi 
preveu destinar, fins al 2016, més de 170 
milions d’euros . Es prioritzen les actuacions 
en matèria de patologies estructurals, 
accessibilitat, eficiència energètica i la 
rehabilitació d’edificis amb patologies greus 
segons la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) .


Relacionat amb aquesta problemàtica, hem 
de referir-nos al “tot elèctric” en habitatges 
socials . Certament, en comparació amb el 
gas, el “tot elèctric” ofereix seguretat en 
l’ús domèstic, per la qual cosa és una 
solució idònia quan els habitatges van 
adreçats a determinats col·lectius, com pot 
ser la gent gran .


Ara bé, cal tenir en compte que per generar 
energia elèctrica només s’aprofita un terç 
de la calor que desprèn el combustible que 
es crema en una central generadora 
d’electricitat . Quan es fa servir aquesta 
electricitat per generar novament calor, 
en una cuina o mitjançant la calefacció, 
s’està  fent una transformació innecessària . 
Així doncs, en els aparells que tenen com 
a missió generar calor (estufes, 
calefaccions, cuines, calderes, etc .) és més 
sostenible emprar un combustible 
(biomassa o gas, que són els més nets) i 
no electricitat . A més de la manca de 
sostenibilitat del “tot elèctric”, des d’un 
punt de vista d’economia domèstica, les 
tarifes del consum elèctric són més altes 
que les corresponents al consum de gas . 
Les persones que, arran d’aquestes 
circumstàncies, prefereixen modificar les 
instal·lacions i connectar-se a la xarxa de 
gas han de fer front a les despeses que 
se’n deriven .


En aquest sentit, no s’ha d’oblidar que els 
habitatges socials van adreçats a les 
persones que no poden concórrer en el 
mercat lliure d’habitatges per poder 
satisfer el seu dret a un habitatge digne i 
adequat . En conseqüència, cal tenir en 
compte aquest paràmetre de recursos 
econòmics per cercar per a aquestes 
persones un abaratiment en els costos de 
servei i subministrament i de conservació i 
modificació d’instal·lacions .











4 . ALGUNES XIFRES RELLEVANTS 
SOBRE ELS SUBMINISTRAMENTS 
BÀSICS


Les dades, xifres i estadístiques relatives a 
l’electricitat, l’aigua i el gas són abundants, 
tant en els àmbits de Catalunya i Espanya 
com en la Unió Europea, i desbordaria 
l’objecte d’aquest informe recollir-ne la 
totalitat . 


Tanmateix, cal reconèixer que algunes xifres 
són especialment rellevants per entendre el 
sentit de les consideracions que conté aquest 
informe i, especialment,  les conclusions, les 
recomanacions i els suggeriments formulats . 
Per això, tot seguit es fa menció d’algunes 
d’aquestes xifres, juntament amb la citació 
de la font d’on s’han obtingut . 


Els preus de l’electricitat i el gas a la Unió 
Europea


La Comissió Europea va fer pública, en data 
22 de gener de 2014, una comunicació 
adreçada al Parlament Europeu, al Consell, 
al Comitè Econòmic i Social Europeu i al 
Comitè de les Regions sobre els preus i el 
cost de l’energia a Europa .4


Aquesta comunicació, en l’apartat de 
conclusions, assenyala el següent:


“En analitzar les tendències dels preus de 
l’energia des del 2008, es poden extreure les 
conclusions següents: 


Els preus de l’electricitat i, el que és més 
important, els seus costos van continuar 
augmentant en general tant per a les llars 
com per a la indústria, malgrat la caiguda o 
l’estabilització dels nivells de consum . Els 
preus del gas van fluctuar, però no van 
augmentar significativament durant el 
període 2008-2012 . 


Aquest augment dels preus està causat 
principalment pels augments en els impostos 
o gravàmens i en els costos de la xarxa . 
L’evolució del component energia dels preus 
va ser desigual; en països amb una gran 
implantació de l’energia eòlica i solar hi ha 
hagut una pressió cap a avall en els preus 


majoristes de l’electricitat, però no en 
d’altres . Els progressos assolits en el 
funcionament del mercat interior de l’energia 
haurien d’haver tingut un impacte positiu i 
assegurar la convergència dels preus dels 
mercats majoristes a tot Europa . Aquest no 
va ser el cas per als preus al detall, en què els 
sistemes de distribució de la xarxa, les 
polítiques energètiques i climàtiques 
nacionals descoordinades, els impostos, els 
gravàmens i la reglamentació de les tarifes 
de la xarxa difereixen, amb la fragmentació 
consegüent del mercat interior . 


Les tendències de la UE oculten grans 
disparitats entre els estats membres i els 
diferents sectors de la indústria . Aquesta 
circumstància apunta a debilitats en el 
mercat interior de l’energia, amb grans 
diferències entre les polítiques dels estats 
membres sobre els costos de la xarxa i els 
impostos i els gravàmens .” 


D’altra banda, Eurostat, l’oficina d’estadística 
de la Comissió Europea publica regularment 
dades sobre l’evolució dels preus de 
l’electricitat i el gas natural, tant per a ús 
domèstic com industrial, dels estats de la 
Unió Europea, i també de Noruega, Islàndia i 
d’altres .


En la publicació de les dades, Eurostat 
adverteix que el preu de l’energia a la Unió 
Europea depèn d’una varietat de diferents 
condicions d’oferta i demanda, inclosa la 
situació geopolítica, la diversificació de les 
importacions, els costos de la xarxa de 
transport de l’electricitat, els costos de la 
protecció del medi ambient, les condicions 
climàtiques severes que hi pugui haver en 
determinats estats o els nivells dels impostos 
especials i la fiscalitat de cada estat . 


En qualsevol cas, la taula que es mostra a 
continuació presenta uns preus que inclouen 
impostos, gravàmens i IVA per als 
consumidors domèstics, però exclouen els 
impostos i gravàmens reemborsables i l’IVA 
per als usuaris industrials o empresarials . 
Aquesta taula d’Eurostat ofereix una visió 
general dels preus mitjans en euros per 
quilowatt hora d’electricitat i de gas natural 
per als últims tres anys (primer semestre de 
cada any) .5


4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0021:FIN:ES:PDF
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Electricity_and_natural_gas_price_sta-
tistics







Preus electricitat (per kWh) Preus gas (per kWh)


Ús domèstic (1) Ús industrial (2) Ús domèstic (3) Ús industrial (4)


2012
s1


2013
s1


2014
s1


2012
s1


2013
s1


2014
s1


2012
s1


2013
s1


2014
s1


2012
s1


2013
s1


2014
s1


EU-28* 0,188 0,199 0,205 0,115 0,120 0,123 0,063 0,065 0,067 0,037 0,041 0,039


EU-27* 0,189 0,200 0,205 0,115 0,120 0,124 0,063 0,065 0,067 0,037 0,041 0,039


Àrea Euro* 0,198 0,211 0,218 0,121 0,127 0,133 0,069 0,073 0,073 0,038 0,043 0,040


Alemanya 0,260 0,292 0,298 0,128 0,143 0,159 0,064 0,066 0,068 0,037 0,048 0,045


Àustria 0,198 0,208 0,202 0,110 0,111 0,109 0,076 0,077 0,075 0,043 0,044 0,043


Bèlgica 0,233 0,217 0,210 0,108 0,108 0,109 0,069 0,066 0,066 0,035 0,040 0,032


Bulgària 0,085 0,092 0,083 0,069 0,081 0,075 0,049 0,051 0,049 0,036 0,036 0,035


Croàcia 0,121 0,137 0,131 0,090 0,095 0,096 0,038 0,047 0,046 0,043 0,046 0,042


Dinamarca 0,300 0,300 0,304 0,097 0,103 0,084 0,098 0,099 0,091 0,041 0,045 0,037


Eslovènia 0,154 0,161 0,163 0,095 0,097 0,087 0,080 0,067 0,067 0,058 0,049 0,043


Eslovàquia 0,172 0,170 0,151 0,132 0,129 0,115 0,052 0,050 0,051 0,040 0,037 0,037


Espanya* 0,219 0,223 0,225 0,121 0,122 0,125 0,066 0,073 0,075 0,036 0,039 0,037


Estònia 0,110 0,135 0,131 0,078 0,097 0,092 0,050 0,052 0,049 0,037 0,038 0,035


Finlàndia 0,155 0,158 0,156 0,076 0,075 0,073 - - - 0,047 0,049 0,047


França 0,139 0,147 0,159 0,095 0,096 0,096 0,064 0,068 0,070 0,039 0,041 0,039


Grècia 0,139 0,156 0,177 0,118 0,125 0,134 - 0,077 0,072 - 0,053 0,049


Hongria 0,155 0,140 0,120 0,095 0,096 0,091 0,048 0,043 0,037 0,044 0,041 0,040


Irlanda 0,216 0,230 0,241 0,132 0,136 0,134 0,061 0,065 0,068 0,038 0,042 0,041


Itàlia 0,213 0,229 0,245 0,165 0,168 0,172 0,077 0,083 0,080 0,042 0,042 0,038


Letònia 0,138 0,138 0,137 0,110 0,113 0,117 0,051 0,051 0,048 0,037 0,038 0,035


Lituània 0,126 0,137 0,133 0,114 0,123 0,117 0,051 0,060 0,056 0,045 0,044 0,041


Luxemburg 0,170 0,167 0,174 0,105 0,098 0,101 0,058 0,062 0,053 0,051 0,051 0,043


Malta 0,170 0,170 0,168 0,186 0,186 0,186 - - - - - -


Països Baixos 0,186 0,192 0,182 0,097 0,096 0,103 0,076 0,081 0,080 0,037 0,040 0,042


Polònia 0,142 0,148 0,142 0,092 0,093 0,083 0,047 0,047 0,049 0,034 0,036 0,038


Portugal 0,199 0,208 0,218 0,114 0,115 0,116 0,074 0,084 0,093 0,040 0,042 0,043


Regne Unit 0,168 0,174 0,192 0,114 0,117 0,129 0,052 0,053 0,060 0,032 0,035 0,037


República Txeca 0,150 0,153 0,128 0,104 0,102 0,083 0,066 0,064 0,055 0,034 0,034 0,032


Romania 0,105 0,132 0,129 0,083 0,090 0,088 0,027 0,029 0,031 0,026 0,028 0,030


Suècia 0,203 0,210 0,197 0,081 0,080 0,071 0,117 0,123 0,118 0,054 0,055 0,050


Xipre 0,278 0,276 0,229 0,224 0,208 0,175 - - - - - -







Preus electricitat (per kWh) Preus gas (per kWh)


Ús domèstic (1) Ús industrial (2) Ús domèstic (3) Ús industrial (4)


2012
s1


2013
s1


2014
s1


2012
s1


2013
s1


2014
s1


2012
s1


2013
s1


2014
s1


2012
s1


2013
s1


2014
s1


Islàndia 0,111 0,105 0,113 - - - -- - - - - -


Liechtenstein - - 0,153 - - 0,138 - - 0,072 - - 0,061


Noruega 0,188 0,191 0,165 0,092 0,097 0,080 - - - - - -


Montenegro 0,091 0,102 0,103 0,065 0,072 0,073 - - - - - -


República de 
Macedònia


- 0,081 0,079 - 0,080 0,075 - - - 0,047 0,041 0,039


Sèrbia - 0,056 0,061 - 0,057 0,051 : 0,041 0,043 : 0,038 0,037


Turquia 0,131 0,150 0,119 0,086 0,093 0,074 0,032 0,041 0,033 0,025 0,031 0,024


Albània 0,116 0,116 0,116 - - - - - - - - -


Bòsnia i 
Hercegovina


0,080 0,080 0,079 0,065 0,065 0,065 0,056 0,056 0,051 0,057 0,057 0,053


Kosovo** - 0,056 0,055 - 0,070 0,070 - - - - - -


Font: Eurostat


* Dades provisionals de 2014 de l’ús domèstic de l’electricitat 


**Kosovo d’acord amb la Resolució 1244 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides


(1) Consum anual: 2 500 kWh < consum < 5 000 kWh. 


(2)Consum anual: 500 MWh < consum < 2 000 MWh. 


(3) Consum anual: 5 600 kWh < consum< 56 000 kWh (20 - 200 GJ). 


(4) Consum anual: 2 778 MWh < consum < 27 778 MWh (10 000 - 100 000 GJ). 


Altres documents que aporten dades sobre 
els preus de l’electricitat a Espanya són els 
següents:


• “Análisis comparativo de los precios de la 
electricidad en la Unión Europea: una 
perspectiva española”, elaborat per Funseam- 
Fundación para la Sostenibilidad Energética 
y Ambiental .6


• “Evaluación de las tarifas eléctricas entre 
1993 y 2014”, elaborat per Facua – 
Consumidores en Acción .7


Els components de la factura de l’electricitat 
i de l’aigua


La factura del subministrament 
d’electricitat inclou diversos conceptes, 
directament lligats a l’energia consumida i 
a la potència contractada, a més dels 
impostos (IVA i impost sobre l’electricitat) 
i, si s’escau, del preu del lloguer dels 
comptadors . 


El document “Contribución de las 
compañías que integran Unesa al desarrollo 
de la sociedad española”8, elaborat per 


6 http://www.funseam.com/phocadownload/Informes/informe_funseam_anlisis_comparativo_de_los_
precios_de_la_electricidad_ue-espaa.pdf
7 http://facua.org/es/documentos/evoluciontarifaselectricas1993-2013.pdf 
8 http://www.unesa.es/biblioteca/category/1-estudios?download=132:qcontribucion-de-las-companias-
que-integran-unesa-al-desarrollo-de-la-sociedad-espanolaq







Unesa- Asociación Española de la Industria 
Eléctrica,  detalla els pes percentual dels 


diversos components de la factura elèctrica 
en els termes següents:


Components de la factura elèctrica 2013


Font: Unesa- Asociación Española de la Industria Eléctrica


9 http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/tramitacions/canon_aigua/documents/components_fac-
tura_aigua.pdf


En el cas de l’aigua, l’Agència Catalana de 
l’Aigua ha publicat un document titulat 
“Estructura de la tarifa de l’aigua”9 (2014), 
en el qual detalla la composició de la factura 
del subministrament d’aigua i la distribució 
per conceptes del preu mitjà domèstic . 


Amb caràcter general, la factura de l’aigua 
inclou la part dedicada a la tarifa o preu 
del subministrament (que pot incloure una 
quota fixa de servei i/o un mínim de 


consum o facturació o una part variable 
per blocs de consum), el cànon de l’aigua, 
el clavegueram i l’IVA, a banda d’altres 
possibles conceptes no relacionats amb el 
cicle de l’aigua que de vegades es cobren 
amb la factura del subministrament 
d’aigua .


Així, segons aquest document de l’ACA, la 
distribució per conceptes del preu mitjà 
domèstic és la següent:


Representativitat dels conceptes


Font: ACA







L’IVA dels subministraments bàsics a la 
Unió Europea


El Reial decret llei 20/2012, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, va elevar els 
tipus impositius general i reduït de l’impost 
sobre el valor afegit, a fi d’aproximar els 
tipus de gravamen als que s’apliquen a la 
Unió Europea, segons indica el preàmbul 
de la mateixa norma . 


Així, aquesta reforma impositiva, en vigor 
des de l’1 de setembre de 2012, va 
comportar, entre altres aspectes, un 
augment del tipus general de l’IVA del 18% 
al 21%, mentre que el tipus reduït va pujar 
del 8 al 10% i el tipus superreduït es va 
mantenir en el 4% . 


D’acord amb això, actualment el tipus 
d’IVA aplicable al subministrament 


d’electricitat i de gas a Espanya és del 21%, 
tot i que no a tots els estats de la UE és així . 
Hi ha tipus que van des del 5,5% per als 
consumidors vulnerables a França o del 6% 
a Bèlgica fins al 25% de Dinamarca, per 
posar-ne alguns exemples .  


En el cas de l’aigua, el tipus vigent a 
Espanya és del 10%, aplicable al consum 
d’aigua, el clavegueram i el cànon de 
l’aigua, tot i que el tipus és del 21% pel que 
fa a altres operacions, com ara la 
conservació i el manteniment dels 
comptadors .


La següent taula elaborada per la Comissió 
Europea permet visualitzar en data 1 de 
juliol de 2014 els diferents tipus impositius 
de l’IVA existents a la UE amb relació a la 
distribució d’aigua, electricitat i gas 
natural:


Taxació del subministrament de béns i la prestació de serveis als estats membres segons les categories de l’annex III de la 
Directiva 2006/112/CE10


Productes 


energètics
BE BG CZ DK DE EE EL ES FR HR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK


Aigua 6 20 15 25 7 20
ex
13


10 5,5
13
25


ex
23


10 5 12 21 3 27 0 6 10 8 6 24 9,5 20 24 25 0


Gas natural 21 20 21 25 19 20 13 21 20
5,5


25 13,5 10 19 21 21 6 27 18 21 20 23 23 24 22 20 24 25 5


Electricitat 6
21


20 21 25 19 20 13 21 20
5,5


25 13,5 10 19 21 21 6 27 5 21 20 23 33 24 22 20 24 25 5


0: taxa zero (exoneració amb dret de reemborsament) 


ex: exonerat 


10 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_
rates_fr.pdf











5 . LA INFORMACIÓ SOBRE ELS 
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS


La informació sobre els preus dels 
subministraments bàsics


Amb caràcter general, els deures i les 
obligacions d’informació al consumidor 
persegueixen assegurar la llibertat i la 
racionalitat en la decisió de contractar, és a dir, 
es tracta d’assegurar que el consumidor pugui 
fer un judici correcte tant de la conveniència 
econòmica com de l’oportunitat del 
contracte . Atès que queda afectada la 
decisió mateixa de contractar (o no), cal 
informar adequadament abans de la 
formalització del contracte sobre les 
diferents circumstàncies econòmiques i 
jurídiques a les quals se sotmetrà el 
contracte, sobre l’aptitud de l’empresa per 
satisfer el contracte i, fins i tot, sobre els 
drets legals de què gaudirà el consumidor, 
en particular, el dret a rescindir el contracte .


Però aquest conjunt de deures i obligacions 
d’informació també persegueix la protecció 
de la competència en el mercat, atès que ha 
de permetre a les persones interessades 
una comparació de les diferents ofertes 
existents .


D’acord amb això, el Text refós de la Llei 
general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris regula en l’article 60 la informació 
prèvia al contracte i, en conseqüència, 
detalla que “abans de contractar, l’empresari 
ha de posar a disposició del consumidor i 
usuari de manera clara i comprensible i 
adaptada a les circumstàncies la informació 
rellevant, veraç i suficient sobre les 
característiques essencials del contracte, en 
particular sobre les seves condicions 
jurídiques i econòmiques, i dels béns o 
serveis que en són objecte” .


És remarcable que el legislador hagi volgut 
recollir expressament en la llei que aquesta 
obligació també és aplicable als contractes 
per al subministrament d’aigua, gas o 
electricitat (article 60 .3) .


Aquest mateix precepte determina que a 
aquests efectes és rellevant l’obligació 
d’informació sobre els béns o serveis i el seu 
preu total, “inclosos tots els impostos i 
taxes” . Tanmateix, la llei precisa que si per la 
naturalesa dels béns o serveis el preu no es 
pot calcular raonablement amb anterioritat 
o està subjecte a l’elaboració d’un pressupost, 
cal assenyalar la forma en què es determina 
el preu i totes les despeses addicionals .


Ara bé, el legislador s’ha preocupat de 
remarcar que “en tota informació al 
consumidor sobre el preu dels béns o 
serveis, inclosa la publicitat, s’ha d’informar 
del preu final complet, desglossant, si 
s’escau, l’import dels increments o 
descomptes que siguin aplicables, de les 
despeses que es repercuteixin al consumidor 
i usuari i de les despeses addicionals per 
serveis accessoris, finançament o altres 
condicions de pagament similars” .


Val a dir que amb relació als contractes a 
distància i als contractes formalitzats fora 
de l’establiment mercantil, l’article 97 del 
Text refós de la Llei general per a la defensa 
dels consumidors i usuaris atorga un mateix 
nivell de protecció pel que fa a la informació 
precontractual que s’ha de lliurar al ciutadà .


Tota aquesta teoria general sobre la 
informació precontractual al consumidor es 
posa en dubte quan es tracta de 
subministraments bàsics amb relació als 
quals la capacitat d’elecció del consumidor 
és limitada o, fins i tot, nul·la . En aquest 
sentit, no són poques les veus que afirmen 
que han estat escassos els beneficis que la 
liberalització de l’energia elèctrica o del gas 
ha comportat per als consumidors . I, amb 
relació al subministrament d’aigua, per 
raons òbvies, no hi ha capacitat d’elecció 
possible de la companyia subministradora 
per part del consumidor .


Precisament per això, cal reforçar els 
mecanismes d’informació al consumidor i 
cal fer més clars i entenedors els contractes, 
les factures i qualsevol document relatiu al 
servei de què es tracti .







La informació sobre els preus de l’electricitat11


En el cas de l’electricitat, el mecanisme de 
fixació del preu establert pel Reial decret 
216/2014, de 28 de març, és paradigmàtic de la 
complexitat a la qual s’ha d’enfrontar el 
consumidor en la seva vida quotidiana .


Així, el nou sistema de preu voluntari per al 
petit consumidor (PVPC) ha canviat la 
manera per la qual es calcula el preu de 
l’energia en la factura del petit consumidor: 
si abans es fixava mitjançant una subhasta 
trimestral, el Reial decret 216/2014 determina 
que aquesta es facturarà a partir del preu del 
mercat d’electricitat .


A banda de les previsions transitòries per a 
la implementació d’un sistema que ja està 
en vigor des de l’1 d’abril de 2014, a la 
primera factura sota el nou sistema, 
s’ajustarà el preu de l’electricitat al preu real 
de mercat, és a dir, al preu horari resultant 
en el mercat elèctric, d’acord amb una 
formulació que calcularà Red Eléctrica de 
España SA (REE) i que publicarà en la seva 
pàgina web el dia anterior al de 
subministrament .12


En aquesta línia, la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC)13 ha 
habilitat en la seva pàgina web una eina que 
permet als consumidors acollits al PVPC 
simular la seva facturació mitjançant la 
introducció de les dades necessàries . Això 
ho determina l’article 20 .3 del Reial decret 
216/2014, que també remet al web de la 
CNMC per consultar la llista de totes les 
empreses comercialitzadores que en les 
seves factures hauran d’incloure la 
referència a la pàgina web on es recollirà la 
informació relativa als requisits que han de 
complir els consumidors vulnerables per 
tenir dret a la tarifa d’últim recurs amb 
l’aplicació del bo social .


Més enllà de les reflexions que es poden fer 
sobre la complexitat intrínseca d’un sistema 
que factura l’electricitat a partir del preu 
d’aquesta en cada hora del dia, cal remarcar 
les limitacions d’informació i transparència 
per als consumidors que suposa un sistema 
d’informació i publicació de preus de base 
fonamentalment telemàtica .


Aquesta institució ha fet des de fa anys 
recomanacions a les administracions 
públiques perquè vetllin per evitar 
l’anomenada bretxa digital, amb una especial 
atenció als col·lectius més desfavorits . El risc 
de caure en situacions de discriminació per 
la manca d’accés a les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) és 
especialment elevat entre els consumidors 
més vulnerables, que normalment no són 
els que tenen accés a consultar per Internet 
els preus de l’energia per a l’endemà .


Si bé la incorporació de les noves tecnologies 
pot comportar grans oportunitats de millora 
en molts àmbits, alhora és un risc, ja que la 
bretxa digital que comporta l’extensió de les 
TIC pot fer créixer les desigualtats existents 
i també crear-ne de noves si no s’adopten les 
mesures de prevenció i de correcció 
oportunes que garanteixin l’accés universal 
a les TIC .14


Les alternatives al PVPC són dues: contractar 
el subministrament d’energia elèctrica amb 
qualsevol empresa comercialitzadora en el 
mercat lliure d’acord amb el preu i les 
condicions que es pactin o contractar 
l’electricitat a un preu fix anual, ja que la 
normativa obliga que les empreses 
comercialitzadores de referència ofereixin 
aquest preu fix anual com alternativa al 
PVPC .


Tanmateix, en el cas dels contractes 
d’electricitat a preu fix anual, cal tenir 


11 El preu varia segons si el consumidor decideix triar una comercialitzadora (fins ara anomenada comercia-
litzadora d’últim recurs) o si s’estima més anar al mercat lliure, en què els preus poden tenir una variabilitat 
més gran. Pel que fa a aquesta darrera opció, val la pena fer esment de la presència de les petites comercia-
litzadores (algunes operen només per Internet) i de les possibles opcions per fer una compra col·lectiva 
d’electricitat. És un mercat emergent que tot just està naixent i, per tant, caldrà seguir-ne de prop 
l’evolució.
12 http://www.esios.ree.es/web-publica/pvpc/
13 http://comparadorofertasenergia.cnmc.es
14 Conclusions de les Jornades de Coordinació de Defensors, estatal i autonòmics, que van tenir lloc a Sevilla 
el 2009 sobre l’accés dels ciutadans i l’ús de les TIC, que es poden consultar a: http://www.sindic.cat/site/uni-
tFiles/2664/Conclusions%20jornades%20TIC%202009%20catala.pdf







present que l’article 14 .8 del Reial decret 
216/2014 habilita l’empresa comercialitzadora 
al cobrament d’una penalització màxima 
d’un 5% del preu del contracte per l’energia 
estimada pendent de subministrament en 
cas que el consumidor decideixi 
desvincular-se del contracte abans de l’any .


Respecte d’això, cal fer notar que el legislador 
ha establert que “en els contractes de 
prestació de serveis o subministrament de 
productes de tracte successiu o continuat es 
prohibeixen les clàusules que estableixin 
terminis de durada excessiva o limitacions 
que excloguin o obstaculitzin el dret del 
consumidor i usuari a posar fi al contracte” . 
Així ho determina l’article 62 .3 del Text refós 
de la Llei general per a la defensa dels 
consumidors i usuaris, que afegeix el 
següent:


“El consumidor pot exercir el seu dret a 
posar fi al contracte de la mateixa forma en 
què el va formalitzar, sense cap tipus de 
sanció o de càrregues oneroses o 
desproporcionades, com ara la pèrdua de les 
quantitats abonades per avançat, 
l’abonament de quantitats per serveis no 
prestats efectivament, l’execució unilateral 
de les clàusules penals que s’hagin fixat 
contractualment o la fixació 
d’indemnitzacions que no es corresponguin 
amb els danys efectivament causats .”


La informació sobre els preus de l’aigua


En el cas de l’aigua, i de forma anàloga al que 
succeeix en el mercat elèctric, també són 
rellevants els dèficits d’informació sobre el 
preu de la factura de l’aigua i dels seus 
components .


Ara bé, cal tenir present que el 
subministrament d’aigua és un servei de 
competència local i que, en conseqüència, la 
regulació dels drets dels consumidors 
d’aquest servei es fa per mitjà de les 
ordenances o dels reglaments locals . Això 
representa que, més enllà de la normativa 
general sobre consum, calgui tenir present 
l’ordenança o el reglament concret per 
conèixer el règim jurídic en cada cas 
individual, fet que –efectivament– pot 
generar certa incomprensió a algunes 
persones quan comparen el preu o les 
condicions de prestació d’un mateix servei 
entre diferents municipis .


Val a dir que la resolució del Síndic de Greuges 
de juny de 2012 sobre el preu de l’aigua, 
emesa en el marc de l’actuació d’ofici 
O-02582/2011, ja s’encarregava de remarcar 
les mancances en aquest àmbit . En concret, 
en aquesta resolució s’exposava el següent:


“El desconeixement del significat d’alguns 
dels conceptes que consten en la factura de 
l’aigua poden dificultar-ne la comprensió a 
alguns dels usuaris . Una clara comprensió de 
les factures ha de permetre al ciutadà 
planificar millor el seu consum i, alhora, 
detectar qualsevol possible error, que 
d’aquesta manera es podrà esmenar amb 
més facilitat i rapidesa .


Així, com a complement del que s’ha exposat 
en el punt anterior, el Síndic defensa la 
necessitat de lliurar a les persones 
interessades la informació suficient sobre el 
cost total del que implica la sol·licitud del 
consumidor de contractar el servei, tenint en 
compte que el preu n’és un element 
determinant .


Igualment, els prestadors del servei han de 
tenir present que aquesta informació s’ha de 
lliurar una sola vegada i de manera entenedora 
i completa .


Així mateix, en la informació que l’usuari rep 
amb relació als drets d’escomesa, el Síndic 
considera que s’hauria d’incloure la referència 
a l’acord d’aprovació dels preus i a la seva data 
de publicació en el diari oficial corresponent, 
amb l’objectiu de garantir una informació més 
adequada a l’usuari .”


A tot això, cal sumar-hi la necessitat 
d’incrementar la transparència i la informació 
sobre la formació dels preus de l’aigua en alta 
(a nivell majorista) per part d’ATLL .


La informació sobre els preus del gas


En el cas del gas, és rellevant tenir present 
l’article 57 bis de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
d’hidrocarburs, sobre els drets dels 
consumidors en relació amb el subministrament 
de gas, ja que expressament recull el dret a 
“rebre informació transparent sobre els preus, 
tarifes i condicions generals aplicables a l’accés 
i a l’ús dels serveis de gas” .


Altres drets del consumidor que recull el 
mateix precepte i que tenen incidència en la 







informació sobre l’import del subministrament 
són els següents:


“Dret a tenir a la seva disposició les dades 
pròpies de consum .


Dret a ésser informat adequadament del 
consum real de gas i de les despeses 
corresponents .


Dret a rebre una liquidació del compte després 
de qualsevol canvi de subministrador de gas 
natural .”


El Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, 
pel qual es regulen les activitats de trans-
port, distribució, comercialització, subminis-
trament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions de gas natural, regula l’obli-
gació dels consumidors d’abonar els drets 
d’escomesa “abans de la realització de les 
instal·lacions necessàries per al subminis-
trament sol·licitat (article 26 .4) . Aquesta 
norma també regula els drets d’alta i els con-
tractes de subministrament .


La informació sobre el dret de desistiment i la 
prohibició de subministraments no sol·licitats


Cal fer menció de dues novetats introduïdes 
en la darrera modificació efectuada en el Text 
refós de la Llei general per a la defensa dels 
consumidors i usuaris, modificació que es va 
dur a terme per mitjà la Llei 3/2014, de 27 de 
març, per incorporar les directives de la UE 
en la matèria .


En primer lloc, cal fer esment de l’augment 
de set a catorze dies naturals del termini de 
què disposa el ciutadà per exercir el seu dret 
de desistiment, és a dir, la facultat que hom 
té com a persona consumidora de deixar 
sense efecte un contracte formalitzat, 
notificant-ho a l’empresari segons el termini 
establert, sense necessitat de justificació i 
sense penalització .


Es pot objectar, tanmateix, que el legislador 
no ha estat més garantista dels drets del 
consumidor, ja que podia haver establert 
que el còmput dels catorze dies es faria en 
dies hàbils en lloc de naturals .


En qualsevol cas, cal remarcar que l’article 
106 .6 del Text refós de la Llei general per a la 
defensa dels consumidors i usuaris, estableix 
el següent per als subministraments bàsics:


“En cas de contractes per al subministrament 
d’aigua, gas, electricitat –quan no estiguen 
envasats per a la venda en un volum delimitat 
o en quantitats determinades–, o calefacció 
mitjançant sistemes urbans, en els quals el 
subministrament ja s’estava efectuant 
prèviament a la contractació del servei, 
llevat que expressament s’indiqui el contrari, 
s’entén l’interès del consumidor a continuar 
amb el subministrament del servei, i l’ha de 
tornar a subministrar el seu subministrador 
anterior . Per contra, si prèviament a la 
contractació del servei no s’estava efectuant 
el subministrament, la sol·licitud de 
desistiment suposa la baixa del servei .”


La rellevància del dret de desistiment i de la 
forma d’acreditar-ne l’exercici queda ben 
palesa pel fet que els annexos del Text refós 
de la Llei general per a la defensa dels 
consumidors i usuaris inclouen un model de 
document d’informació al consumidor sobre 
el desistiment i un model de formulari de 
desistiment .


La segona qüestió que cal remarcar se centra 
en l’article 66 quater, dedicat a la prohibició 
de subministraments no sol·licitats pel 
consumidor . És significatiu que l’ordenament 
jurídic incorpori amb caràcter general una 
prohibició expressa d’aquest caràcter i que, 
a més, es refereixi de forma específica als 
subministraments d’electricitat, aigua i gas, 
com es pot veure a continuació:


“1 . Queden prohibits la tramesa i el 
subministrament al consumidor i usuari de 
béns, d’aigua, gas o electricitat […] o de 
prestació de serveis no sol·licitats per ell, 
quan les trameses i els subministraments 
esmentats incloguin una pretensió de 
pagament de qualsevol naturalesa .


En cas que així es faci, i sense  perjudici de 
la infracció que això suposi, el consumidor i 
usuari receptor no està obligat a la seva 
devolució o custòdia, ni se li pot reclamar 
cap pagament per part de l’empresari que va 
enviar el bé o va subministrar el servei no 
sol·licitat . En aquest cas, la manca de 
resposta del consumidor i usuari a aquesta 
tramesa, subministrament o prestació de 
serveis no sol·licitats no es considera 
consentiment .


En cas de contractes per al subministrament 
d’aigua, gas, electricitat […], en els quals el 







subministrament ja s’estava prestant 
prèviament al subministrament no sol·licitat 
al nou subministrador, s’entén l’interès del 
consumidor a continuar amb el 
subministrament del servei amb el seu 
subministrador anterior, i ha de tornar a ser 
subministrat per aquest, qui té dret a cobrar 
els subministraments a l’empresa que va 
subministrar indegudament .”


L’article 108 .4 del Text refós de la Llei general 
per a la defensa dels consumidors i usuaris 
concreta les condicions en què el consumidor 


no ha d’assumir cap despesa quan el 
subministrament d’electricitat, agua o gas 
s’ha efectuat durant el període de desistiment .


Per tant, cal fer difusió d’aquesta prohibició i, 
alhora, dels drets dels consumidors amb 
relació als subministraments no sol·licitats, 
problemàtica que malauradament ocupa 
l’atenció del Síndic de Greuges sovint, com es 
va recollir en l’Informe anual al Parlament 
2012, en el capítol dedicat a les altes i 
modificacions de contracte de 
subministrament no consentides .15


15 Vegeu les pàgines 66 i següents de l’informe, que es pot consultar a la pàgina web següent: http://www.
sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=3401&prevNode=248&month=1











6 . UN MODEL DE FACTURA 
ESTÀNDARD CLARA I ENTENEDORA


Les factures han de ser clares i entenedores


Les factures dels subministraments bàsics han 
de ser clares i han de contenir informació útil . 
En aquest sentit, han de permetre a la persona 
entendre quant paga per l’electricitat, l’aigua o 
el gas que ha fet servir . També han de permetre 
al consumidor comparar els preus que paga 
amb d’altres ofertes de diferents 
subministradors, per poder canviar si no 
està prou satisfet amb el servei que rep . En 
essència, cal que les factures siguin fàcils 
d’entendre per al consumidor (user-friendly, 
en terminologia anglesa) .


D’acord amb això, la factura ha de permetre 
copsar de forma ràpida i intuïtiva el que 
comporta el consum (kWh o m3) per al 
consumidor . És necessari que la informació 
a les persones sobre les unitats de mesura 
(m3, kWh, etc .) utilitzades per calcular el 
consum i, per tant, el preu a pagar, sigui 
entenedora . I, per assolir aquest objectiu, 
pot ser convenient posar exemples molt 
clars a les persones de situacions de la vida 
quotidiana que relacionin les unitats de 
mesura amb l’ús dels serveis, com ara, per 
exemple, el que li suposa de mitjana en 
kWh, metres cúbics o litres dutxar-se amb 
aigua calenta, escalfar un got de llet al 
microones o posar una rentadora o un 
rentaplats . Una mostra de la complexitat 
que hi ha en aquest punt pot ser la dificultat 
de moltes persones per respondre, encara 
que sigui de manera aproximada, a la 
pregunta de quin és el seu consum mensual 
d’electricitat, aigua o gas .


Així mateix, la factura ha d’incloure de 
forma clara les dades de contacte (telèfon, 
adreça postal, web, etc .) del servei d’atenció 
al consumidor de l’empresa 
subministradora, i també la forma i els 
mitjans per presentar una reclamació 
contra la factura davant l’empresa o davant 
dels ombudsmen o mitjans de resolució 
alternativa de conflictes que compleixin els 
criteris de les directives de la Unió Europea .


És per això que es proposa que 
l’Administració elabori un model de factura 
estàndard per a cada subministrament bàsic 
que reculli els elements esmentats .


Electricitat i gas


La Comissió Europea té publicada a la seva 
pàgina web16 un model de factura, que consta 
de dues pàgines . En la primera es destaquen 
el nom de l’empresa subministradora, la 
data d’expiració del contracte vigent, la 
tarifa de què es gaudeix i el preu unitari en 
euros/kWh . També es destaquen els mitjans 
de contacte amb l’empresa, l’import a pagar 
i la data límit per fer-ho, i també si hi ha 
alguna quantitat endarrerida . En la segona 
pàgina es detallen els conceptes que integren 
el preu, els kWh consumits (diferenciant 
entre consum diürn, nocturn i en caps de 
setmana) i, finalment, altres dades sobre 
l’origen de l’energia consumida o com 
estalviar energia .


En aquest àmbit també cal fer esment de la 
proposta de model de factura telemàtica, 
electrònica o en línia de la Comissió Europea 
presentada al 6è Fòrum de Ciutadans per 
l’Energia, que va tenir lloc a Londres el 16 i 
17 de desembre de 2013 .17 En qualsevol cas, 
la factura electrònica o telemàtica ha de ser 
una eina a l’abast dels consumidors per 
reduir les despeses i controlar millor el 
consum energètic al seu habitatge .


En concret, a Espanya, el Reial decret 
216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix 
la metodologia de càlcul dels preus voluntaris 
per al petit consumidor d’energia elèctrica i 
el seu règim jurídic de contractació, s’apunta 
en aquesta línia ja que faculta la Direcció 
General de Política Energètica i Mines del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a 
establir “el contingut mínim obligatori i un 
format tipus de les factures que han de 
remetre als consumidors els 
comercialitzadors de referència o d’últim 
recurs d’electricitat o de gas” i “els 
comercialitzadors del mercat lliure 
d’electricitat als consumidors en baixa tensió 
de fins a 15 kW de potència contractada no 


16 http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/docs/regular_electricity_bill_en.pdf (document en 
anglès)
17 http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/docs/12_10A4ebilling.pdf (document en anglès)







acollits al preu voluntari per al petit 
consumidor” .


Cal remarcar que, tot i que aquest reial 
decret habilita l’Administració estatal per 
establir un model de factura per a l’electricitat 
i el gas, el Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme ha fet pública una resolució, de data 
23 de maig de 2014, que fixa el contingut 
mínim i el model de factura únicament per a 
l’electricitat .18


Una factura que consta de dues pàgines, per 
a les quals es determina el contingut que ha 
de figurar en cadascuna de les seves cares 
(anvers i revers) . Per tant, des de l’1 d’octubre 
de 2014 les persones titulars d’un contracte 
d’electricitat reben una factura amb quatre 
pàgines d’informació sobre –entre d’altres– 
el seu consum elèctric, les dades del 
contracte (per exemple, potència contractada, 
tipus de comptador i data final del contracte) 
i els telèfons gratuïts d’atenció al client, 
d’avaries i urgències i de l’entitat de resolució 
alternativa de litigis a la qual es trobi 
adherida l’empresa comercialitzadora .


La Resolució ministerial de 23 de maig de 
2014 determina que la CNMC publicarà a la 
seva pàgina web informació detallada sobre 
el model de factura i els seus components, i 
també un glossari del significat de cadascun 
dels termes de la factura .


Tanmateix, cal reflexionar sobre si aquest 
model de factura realment suposarà una 
millora de la informació a l’abast del 
consumidor i, especialment, si aquest model 
servirà per millorar la comprensió ciutadana 
sobre els preus de l’electricitat . No es pot 
ignorar que el reduït cos de la lletra utilitzada 
i la profusió de dades poden ser obstacle per 
assolir l’objectiu del Ministeri que aquest 
model de factura serveixi per augmentar la 
transparència i que la factura sigui una eina 
que faciliti als consumidors l’elecció de 
l’empresa comercialitzadora .


Aigua


Les reflexions exposades prèviament per a 
l’electricitat i el gas es poden traslladar 


igualment al subministrament d’aigua i, en 
aquest sentit, entre les conclusions de la 
Resolució del Síndic de Greuges de juny de 
2012 sobre el preu de l’aigua, emesa en el marc 
de l’actuació d’ofici O-02582/2011, ja es va 
proposar un model de factura estàndard en els 
termes següents:


“Seria necessària, per tant, una major 
clarificació del rebut o factura per garantir que 
la persona comprengui el que paga i quin és el 
preu de l’aigua que consumeix . Per això, 
caldria valorar l’oportunitat que, des de les 
administracions competents, i de comú acord 
amb les empreses prestadores, s’impulsés un 
model de factura estàndard .”


El dret del ciutadà a rebre la factura en paper 
i a elegir el mitjà de pagament


Amb relació a les factures cal fer esment del 
dret dels consumidors a rebre la factura en 
paper . D’acord amb això, cal tenir present que 
la llei condiciona l’expedició de la factura 
electrònica al fet que l’empresa hagi obtingut 
prèviament el consentiment exprés del 
consumidor .


La sol·licitud del consentiment haurà de 
precisar la forma en què es procedirà a rebre la 
factura electrònica, i també la possibilitat que 
la persona que hagi donat el seu consentiment 
pugui revocar-lo i de quina manera podrà 
fer-se aquesta revocació .


En qualsevol cas, la llei determina que el dret 
a rebre la factura en paper no pot quedar 
condicionat al pagament de cap quantitat 
econòmica (article 63 del Text refós de la Llei 
general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris) .


Al costat d’això, també cal referir-se al dret del 
ciutadà a elegir el mitjà de pagament .


Tot i que ni el Text refós de la Llei per a la 
defensa dels consumidors i usuaris ni el Codi 
de consum de Catalunya recullen 
expressament el dret a elegir el mitjà de 
pagament –com sí que ho fan les lleis 
sectorials de l’electricitat i el gas–, el cert és 


18 Resolució de 23 de maig de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual 
s’estableix el contingut mínim i el model de factura d’electricitat (BOE núm. 131, de 30 de maig), http://
www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5655.pdf.







que el legislador ha prohibit que les empreses 
puguin facturar als consumidors, per l’ús de 
determinats mitjans de pagament, càrrecs 
que superin el cost suportat per l’empresa 
per l’ús d’aquests mitjans . A més, la llei diu 
que correspon a l’empresa provar el 
compliment d’aquesta determinació (article 
60 ter del Text refós de la Llei general per a 
la defensa dels consumidors i usuaris) .


Electricitat


La normativa sectorial de l’electricitat és 
molt clara quan reconeix el dret del 
consumidor a escollir lliurement la modalitat 
de pagament en l’article 44 de la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, del sector elèctric . Aquest 
precepte es dedica a fer una llista dels drets 
i les obligacions dels consumidors amb 
relació als subministraments i, en aquest 
punt, incorpora el dret següent:


“f) Poder escollir lliurement la forma de 
pagament, de manera que no es produeixi 
cap discriminació indeguda entre 
consumidors . Els sistemes de pagament 
anticipat han de reflectir adequadament les 
condicions de subministrament i el consum 
probable .”


A més, el Reial decret 216/201419 detalla el 
contingut mínim que han de tenir els 
contractes de subministrament d’electricitat 
amb els comercialitzadors de referència i, 
entre aquest contingut mínim, s’inclou el 
“reconeixement del dret a l’elecció del mitjà 
de pagament, d’entre els comunament 
utilitzats en el tràfic comercial” (article 19) .


Gas


La legislació sectorial del gas també reconeix 
en termes similars el dret del consumidor a 


escollir lliurement la modalitat de pagament . 
En aquest sentit, l’article 57 bis .h) de la Llei 
34/1998 d’hidrocarburs estableix:


“h) Poder escollir lliurement la forma de 
pagament, de manera que no es produeixi 
cap discriminació indeguda entre 
consumidors . Els sistemes de pagament 
anticipat han de ser justos i han de reflectir 
adequadament el consum probable . 
Qualsevol diferència en les condicions ha de 
reflectir els costos que suposen per al 
proveïdor els diferents sistemes de pagament . 
Les condicions generals han de ser 
equitatives i transparents . S’han d’explicar 
en un llenguatge clar i comprensible i no 
han d’incloure obstacles no contractuals per 
a l’exercici dels drets dels clients, per 
exemple, una documentació contractual 
excessiva . S’han de protegir els clients contra 
els mètodes de venda abusius o equívocs .”


Vista la claredat de la llei a l’hora de recollir 
el dret d’elecció de la forma de pagament, 
sorprèn que una norma d’inferior rang 
jeràrquic com és el Reial decret 1434/200220 
determini que “quan es pacti una quota fixa 
mensual, l’empresa distribuïdora podrà 
exigir una determinada forma de pagament” 
(article 52 .3) .


Aigua


Pel que fa a l’aigua, i atès que no hi ha una 
norma general, caldrà consultar els 
reglaments o les ordenances que regulin el 
servei de subministrament en cada municipi . 
Tot i aquesta manca d’una normativa general 
expressa, cal tenir present que allò que 
estableixi la reglamentació del servei no pot 
contradir les disposicions de la legislació de 
defensa de consumidors i usuaris que s’ha 
detallat més amunt . 


19 Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus volunta-
ris per al petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.
20 Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural.











7 . ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE 
LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
RELATIVES ALS 
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS


Sobre el dèficit tarifari de l’electricitat i el gas


La situació actual pel que fa als 
subministraments d’electricitat i gas té a veure 
amb el període de crisi perllongada posterior a 
un llarg període expansiu, que ha comportat 
una forta davallada de la renda i un increment 
dels preus dels serveis, en certs casos amb una 
forta correlació amb l’evolució internacional 
de les matèries primeres energètiques . L’altre 
desencadenant de la situació actual 
d’increment de preus és el relacionat amb la 
planificació energètica que es va fer durant el 
darrer període expansiu de l’economia, en què 
no es va tenir en compte la situació en el 
moment en què es produís un canvi de cicle 
econòmic, que conduiria inevitablement a un 
sobredimensionament de la xarxa, 
fonamentalment gasística i elèctrica . Durant 
el període expansiu, i fruit de la persistència 
de baixos nivells de tipus d’interès, es va 
endegar la construcció de grans infraestructures 
generadores d’energia, actualment en desús a 
causa de la menor demanda bàsicament a 
escala industrial que no permet compensar el 
volum d’inversions que es va fer durant l’època 
de bonança . En conseqüència, és necessari 
exigir-li al supervisor una planificació a mitjà i 
llarg termini en què sigui més conscient de la 
diversitat d’escenaris amb què es pot trobar en 
el futur .


Tanmateix, també hi ha altres motius, que 
vénen de més endarrere, també vinculats a la 
política energètica i concretats en les 
importants mancances de planificació i en 
situacions resoltes incorrectament . El procés 
generalitzat de privatitzacions i liberalitzacions 
iniciat els anys vuitanta va contribuir, sens 
dubte, a l’actual situació deficitària a què s’ha 
de fer front, traduïda en un increment de 
preus continu els darrers anys . D’altra banda, 
l’escàs nombre d’empreses elèctriques fa que 
la competència sigui molt reduïda . Aquí cal 
que el supervisor estigui amatent a les 
actuacions de les diferents empreses del sector 
no només per evitar que es puguin coordinar a 
fi de reduir l’oferta i incrementar el preu, sinó 
també per poder garantir un subministrament 
amb condicions favorables per al consumidor 
domèstic . En aquest sentit, cal tenir present 


que durant els darrers anys el preu final dels 
consumidors domèstics ha augmentat més 
que el preu final que paguen els grans 
consumidors industrials .


Els diferents aspectes exposats –juntament 
amb altres com ara la moratòria nuclear, els 
ajuts al carbó intern (poc calorífic i molt 
profund) i a les centrals hidroelèctriques, el 
fort nivell d’endeutament i palanquejament 
de les empreses espanyoles per invertir fora, el 
subministrament extrapeninsular, o el canvi 
de política energètica el 2004 (concretat en una 
important expansió de la fotovoltaica i, a 
partir del 2010, la termosolar), que es va 
traduir en elevades subvencions a les energies 
renovables, en part seguint les regles de la UE, 
que els atorgaven prioritat,– certament han 
contribuït a engrossir el que es coneix com a 
dèficit tarifari, que no és res més que la 
diferència entre el cost del subministrament 
elèctric i la tarifa elèctrica, atès que els costos 
directes i indirectes de generar, transportar, 
distribuir i comercialitzar l’electricitat no 
semblen pas explicar-ho .


Darrerament també es fa referència al terme 
governmental wedge, o porció governamental, 
per designar aquesta diferència entre el preu 
final de l’electricitat i les despeses de compra 
d’aquesta i les activitats regulades; dit d’una 
altra manera, les despeses afegides al preu de 
l’electricitat fruit de decisions polítiques .


Un altre exemple clar d’aquestes distorsions 
en el preu dels subministraments bàsics el 
constitueix la decisió del Govern espanyol 
–mitjançant el Reial decret llei 13/2014, de 3 
d’octubre,– de carregar en la factura del gas 
l’import de la indemnització de 1 .350 milions 
d’euros que correspon a la indemnització a 
l’empresa Escal UGS, SL pel tancament del 
magatzem de gas Castor, situat a la costa 
mediterrània . En aquesta operació, la societat 
Enagás Transporte, SAU, serà titular d’un dret 
de cobrament per part del sistema gasista de 
l’import esmentat amb càrrec a la facturació 
per peatges d’accés i cànons del sistema 
gasista durant trenta anys fins a la total 
satisfacció de l’import .  


Un marc normatiu estable per a la política 
energètica


El marc legislatiu és l’eina fonamental per 
proporcionar a les persones la seguretat que 
necessiten i establir les condicions que 







conduiran a l’eficiència i la sostenibilitat 
energètiques . Per això és fonamental que els 
poders públics elaborin plans energètics amb 
visió de llarg termini, sostenibles i que 
s’adaptin a les necessitats dels consumidors i 
es cobreixin molt especialment les dels més 
vulnerables . La regulació actual, tal com es 
deriva de les anàlisis fetes per molts experts 
en el sector energètic, arrossega ineficiències 
des de fa molts anys que, malgrat el pas del 
temps, no s’han solucionat, ans al contrari, 
s’han incrementat a mesura que la implicació 
de tots els actors introduïa complexitat al 
sistema .


En tot cas, una de les preguntes que cal 
plantejar és per què es va dissenyar el mercat 
energètic de la manera com està concebut 
actualment . La resposta s’ha d’anar a buscar a 
finals dels anys noranta amb la presència d’un 
important component ideològic que va dur a 
l’inici de la liberalització dels sectors 
d’electricitat i el gas, fins llavors controlats per 
l’Estat . Un dels objectius era afavorir la 
diversificació de fonts de potència i reduir la 
dependència de les energies fòssils . D’aleshores 
ençà hi ha hagut canvis, tot i que en molts 
casos la base roman intacta . I aquí rau un dels 
principals problemes, ja que un sistema 
dissenyat l’any 1997, amb unes tecnologies 
molt diferents de les actuals, no té sentit avui 
dia i cal canviar-lo .


Per exemple, un dels aspectes en què cal 
incidir són les diferents primes amb què 
s’ajuda sectors com el de les energies 
renovables, els cicles combinats, etc . Les 
característiques en funció de les quals es van 
establir de bell principi han canviat força amb 
el pas dels anys i les condicions 
socioeconòmiques són avui dia molt diferents 
de les inicials . Per tant, no sembla que tingui 
sentit que se segueixin mantenint els mateixos 
paràmetres de càlcul, ni tampoc que no s’hagin 
recalculat a mesura que s’han anat detectant 
ineficiències en els criteris inicials, que 
s’haurien d’haver corregit ja fa temps per 
adequar-los a les noves circumstàncies . Això 
afecta, per exemple, la remuneració de la part 
regulada del preu de l’electricitat, establerta 
durant un període de bonança econòmica i 
que es manté fins a l’actualitat sense canvis .


També val la pena destacar l’excessiva eufòria 
amb què es van fomentar les energies 
renovables, amb una certa manca de 
planificació del creixement, un creixement 


que si hagués estat més lent i adequat ara 
seria més eficient en tots els sentits . Si 
s’haguessin anat incorporant a poc a poc al 
sistema, a mesura que maduraven 
tecnològicament, el “mix energètic” s’hauria 
anat recofigurant en funció de les necessitats 
de cada moment . Ara bé, actualment, quan 
estan llestes per competir amb les tradicionals, 
el que no es pot fer és deixar-les caure, ja que 
això comporta repetir el mateix problema de 
seguir generant ineficiències per manca 
d’anàlisi a mitjà i llarg termini .


En aquest sentit, i atesa la dependència 
energètica del nostre país, els governs haurien 
d’impulsar, en el marc del disseny d’un pla 
energètic del futur, un debat sobre les 
interconnexions físiques amb la resta de la UE, 
pel que fa a l’electricitat i sobretot al gas, tant 
per rebre energia com per exportar-la en els 
moments amb excedent de generació .


Alguns factors que influeixen en les polítiques 
públiques relatives als subministraments 
bàsics


Els factors que influeixen en les polítiques 
públiques que afecten l’electricitat, l’aigua o el 
gas, i per tant el seu preu i les condicions de la 
seva prestació, es poden agrupar en tres grans 
blocs a partir de les condicions del mercat, les 
circumstàncies personals i les condicions de la 
llar .


Respecte al primer, l’aspecte més important fa 
referència al grau de competència existent 
dins del mercat, afavoridor de la prestació dels 
subministraments a preus més ajustats . En 
segon terme, les circumstàncies personals 
inclouen tots els aspectes relacionats amb les 
persones pel que fa al nivell de renda, a la 
salut, a possibles discapacitats, al nivell 
educatiu (que ajuda a entendre els diversos 
aspectes relacionats amb la contractació i els 
costos), a l’edat, a la situació familiar i laboral, 
etc . En tercer lloc, i pel que fa a la llar, trobem 
tots aquells aspectes relacionats amb 
l’eficiència energètica (possiblement caldria 
abordar canvis importants en el consum 
domèstic), el tipus de sistemes d’escalfament i 
de refrigeració, la qualitat dels materials de 
construcció, la localització de la llar o el nivell 
d’ocupació d’aquesta .


És tenint en compte tots aquests aspectes que 
cal que els poders públics repensin les 
polítiques públiques que afecten els 







subministraments bàsics, tant per solucionar 
els problemes que pateixen els consumidors 
vulnerables, com també de manera més 
general i, especialment, a l’hora de planificar 
la política energètica del futur . En qualsevol 
cas, l’objectiu dels ajuts als consumidors que 
es troben amb problemes per fer front a les 
despeses dels subministraments bàsics ha de 
ser racionalitzar el sistema perquè amb menys 
ajuts es puguin arribar a beneficiar més 
persones .


Els ajuts públics als consumidors vulnerables


D’ajuts públics, n’hi ha de molts tipus i no es 
pot dir d’entrada que uns siguin molt millors 
que els altres . El fet que dins de la UE diversos 
països optin per formes diferents d’ajuts n’és 
un bon exemple . En la majoria dels casos el 
més destacable són les distorsions que 
comporta el fet de barrejar política social i 
política energètica .


És per això que una de les discussions 
importants al si de la UE se centra a trobar la 
millor manera de fixar els ajuts per no trencar 
la unitat de mercat energètic . Com que són 
dues polítiques diferents, combinar-les per 
proporcionar els subministraments bàsics a 
les persones que no els poden pagar pot 
comportar la introducció d’ineficiències dins 
del sistema energètic, que en el pitjor dels 
casos poden acabar recaient en consumidors 
que freguen el llindar de la vulnerabilitat, atès 
que en molts casos els pagaments aniran a 
càrrec de la resta de consumidors . Això es pot 
acabar traduint en alguns casos en un 
increment dels preus per a tots els consumidors 
independentment de la situació econòmica en 
què es trobin .


L’altre aspecte essencial és el que fa referència 
al comportament dels consumidors 
vulnerables . Les persones que rebin suport 
econòmic han de tenir incentius per seguir un 
comportament energètic eficient i ser 
conscients del que gasten i del que se’ls paga . 
Cal, per tant, que els ajuts estiguin lligats a un 
consum raonable i eficient .


El sistema tarifari i les tarifes socials


Caldria reformular el bo social elèctric i 
reestructurar-lo en funció de l’eficiència 
energètica, la capacitat i necessitat d’estalvi, el 
finançament i l’abast . És clar que cal establir 
uns preus socials o tarifes reduïdes/


subvencionades per a les persones en situació 
de vulnerabilitat que permetin tenir el mínim 
indispensable que es requereix per poder tenir 
unes condicions de vida mínimament dignes i 
saludables . Directament lligat a l’establiment 
d’aquest tipus d’ajut cal pensar com es 
finançarà, bé amb increments per als 
consumidors amb excessiva despesa, bé amb 
càrrec als pressupostos de l’Estat o amb altres 
sistemes, sempre que introdueixin les mínimes 
distorsions dins del sistema .


Potser la millor possibilitat seria perfilar un 
seguit de blocs a l’hora d’establir el preu dels 
serveis en funció del nivell de vulnerabilitat 
del consumidor i de la seva despesa energètica, 
diferenciant els consumidors més vulnerables 
en situació de pobresa energètica dels 
consumidors que poden afrontar els 
pagaments dels diferents subministraments, i 
també d’aquells amb una gran despesa 
energètica . Pel que fa al primer grup, el tram 
subvencionat, caldria decidir qui ho paga i 
com es paga, i també fer un càlcul del consum 
estimat en funció dels membres de la unitat 
familiar i la localització de la llar, amb l’objectiu 
d’evitar el malbaratament dels recursos i els 
mals usos energètics . En aquest mateix sentit, 
i per potenciar la consciència ambiental, és 
important gravar el consum en funció de la 
despesa feta, de manera que es penalitzi 
econòmicament el malbaratament o l’ús 
excessiu .


Un altre tipus d’ajut pot ser el que permeti 
diferir el pagament dels subministraments 
bàsics per poder-lo fer efectiu sense necessitat 
de rebre una subvenció o amb una subvenció, 
però d’inferior quantitat . D’aquesta manera 
les repercussions socials són menors i 
s’alleugereix la contribució de la resta de 
ciutadans .


Pel que fa al gas butà, cal pensar que es tracta 
d’una font energètica més econòmica que el 
gas natural o l’electricitat, en part també 
gràcies a les subvencions que rep . Ara bé, en 
un horitzó temporal no gaire llunyà està 
previst que deixi de ser una font d’energia 
subvencionada i, per tant, se n’haurà de pagar 
el preu de mercat . Atès el seu menor cost, es 
podria establir una subvenció, no pas genèrica 
com es fa actualment, ja que se’n beneficien 
tant els ciutadans amb menor nivell de renda, 
com segones residències o comerços, 
bàsicament, del món de la restauració, sinó 
una subvenció destinada només als ciutadans 







amb un nivell de renda molt baix o en situació 
de vulnerabilitat . D’aquesta manera la 
subvenció adquiriria un ple sentit, a diferència 
del que passa actualment, en què l’objectiu de 
la subvenció queda completament diluït pels 
diferents usos que no tenen res a veure amb 
la vulnerabilitat energètica de la persona o 
les seves necessitats d’ajut .


El necessari condicionament dels habitatges


Els ajuts públics per millorar la situació dels 
habitatges amb l’objectiu que siguin més 
eficients energèticament és un dels aspectes 
més destacats en molts dels països de la UE . 
En aquest sentit, a Europa també es parla 
de proporcionar incentius als llogaters 
perquè condicionin els habitatges . Es tracta 
d’una forma d’estalvi a llarg termini, ja que 
significa una reducció en les factures dels 
subministraments i, per tant, permet reduir 
els ajuts públics directes al pagament, que 
es poden destinar a altres usos . S’ha de 


tenir present que un dels objectius ha de 
ser aconseguir racionalitzar els ajuts, de 
manera que amb menors quantitats, però 
emprades més eficientment, es puguin 
cobrir més i millor les persones que es 
troben en una situació de pobresa energètica .


Finalment, també caldria reflexionar sobre 
la introducció de les tarifes genèriques per 
a l’edifici en lloc de per a l’habitatge . 
Aquestes tarifes podrien contractar-se amb 
avantatges per als consumidors que els 
permetin un estalvi important en els seus 
rebuts . Ara bé, seria important i necessària 
la conscienciació de tots els veïns de la 
comunitat a l’hora de fer un consum 
energètic responsable .


En qualsevol cas, val la pena recordar que 
les mesures pensades a llarg termini són les 
que sempre contribueixen a donar més 
fruits i permeten una assignació més 
eficient dels recursos de totes les persones .







8 . LA REFERÈNCIA EUROPEA


La Unió Europea i els drets dels consumidors 
d’energia


El Reglament (UE) 254/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
aprova el Programa plurianual de consumidors 
per al període 2014-2020, l’objectiu general del 
qual és garantir un elevat nivell de protecció 
dels consumidors, capacitar-los i situar-los al 
centre del mercat interior en el marc d’una 
estratègia general per a un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador .


El programa contribuirà a aquesta meta 
mitjançant la protecció de la salut, la 
seguretat i els interessos jurídics i econòmics 
dels consumidors, així com la promoció del 
seu dret a la informació, a l’educació i a 
organitzar-se per salvaguardar els seus 
interessos . D’acord amb això, es pretén que 
aquest programa contribueixi –entre 
d’altres– al creixement sostenible, gràcies a 
l’evolució cap a uns models de consum més 
sostenibles, i a la inclusió social, gràcies a la 
presa en consideració de la situació particular 
dels consumidors vulnerables .


Cal remarcar que l’objectiu II del programa, 
dedicat a la informació i l’educació dels 
consumidors, reclama que es tinguin en 
compte les necessitats específiques dels 
consumidors vulnerables i proposa una 
millora de la transparència dels mercats de 
consum i de la informació al consumidor 
que garanteixi que els consumidors obtinguin 
dades comparables, fiables i de fàcil accés, 
amb la finalitat d’ajudar no només a 
comparar els preus, sinó també la qualitat i 
sostenibilitat dels productes i dels serveis . 
Per això, el programa demana accions que 
millorin la transparència dels mercats de 
consum i posa com a exemple el de l’energia .


És igualment rellevant l’objectiu III del 
programa (drets i vies de reclamació) quan 
reclama que es faciliti l’accés a sistemes de 
resolució de litigis per als consumidors, 
especialment als sistemes alternatius de 
resolució de litigis, prestant una especial 
atenció a mesures adequades que atenguin 
les necessitats i els drets dels consumidors 


vulnerables, per als quals també es demana 
que es desenvolupin eines específiques per 
facilitar-los l’accés a les vies de reclamació, 
ja que les persones vulnerables són menys 
propenses a utilitzar les esmentades vies de 
reclamació .


En aquesta línia, i per la seva voluntat de 
facilitar més informació als consumidors 
sobre els seus drets en l’àmbit de l’energia 
(electricitat i gas), cal destacar el document 
publicat el juny de 2014 per la Comissió 
Europea titulat “European Energy Consumer’s 
Rights . What you gain as an energy consumer 
from European legislation21” .


Aquest document enumera de forma breu i 
entenedora els drets que la legislació de 
cadascun dels estats membres ha de garantir, 
i que són els següents:


1 . Dret a tenir una connexió a la xarxa 
elèctrica


2 . Dret a elegir l’empresa subministradora 
d’electricitat o gas .


3 . Dret a un fàcil i ràpid canvi d’empresa 
subministradora d’electricitat o gas .


4 . Dret a rebre informació clara sobre el 
contracte i dret al desistiment .


5 . Dret a rebre una informació acurada sobre 
el propi consum .


6 . Dret a rebre informació sobre un ús més 
eficient de l’energia i sobre els beneficis 
d’utilitzar energia procedent de fonts 
renovables .


7 . Dret dels consumidors vulnerables a rebre 
una protecció especial .


8 . Dret del consumidor a presentar queixes i 
reclamacions a l’empresa subministradora 
d’electricitat o gas i, en cas que no es 
consideri satisfet, dret a presentar la queixa 
davant d’un organisme independent per a 
una resolució ràpida i extrajudicial .


9 . Dret a rebre informació sobre l’eficiència 
energètica de l’habitatge que es vol comprar 
o llogar .


21 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consumer/doc/20140617_consumer_rights_en.pdf







10 . Dret a acudir a un punt de contacte únic 
que informi sobre tots aquests drets .


Sisè Fòrum de Ciutadans Europeus per 
l’Energia22


El Sisè Fòrum de Ciutadans Europeus per 
l’Energia va tenir lloc a Londres els dies 16 i 17 
de desembre de 2013 .


El tercer paquet de l’energia se centra a 
millorar el funcionament dels mercats de 
venda al detall per produir beneficis reals tant 
per als consumidors d’electricitat com de gas . 
La Comissió Europea va establir el Fòrum 
Ciutadà de l’Energia l’any 2007 com una nova 
plataforma de regulació, basada en 
l’experiència adquirida en els fòrums de 
Florència i Madrid i amb l’objectiu 
d’implementar un mercat minorista 
competitiu just i eficient en l’àmbit de 
l’energia . Diversos grups de treball s’han 
establert per centrar-se en les qüestions 
plantejades en el fòrum, grups que cobreixen 
temes com ara els consumidors vulnerables, 
la transparència dels preus o els consumidors 
com a agents del mercat energètic .


En el seu sisè any, el Fòrum va oferir una 
plataforma al sector europeu de l’energia, 
als consumidors i als responsables polítics, 
per avaluar el treball actual i identificar i 
prioritzar els plans de futur . Centrant-se en 
el desenvolupament dels mercats minoristes 
competitius en benefici dels consumidors, i 
també en el principi que cal una visió 
centrada en el consumidor per al sector de 
l’energia, el Fòrum va arribar –entre d’altres– 
a les següents conclusions, que es 
reprodueixen pel seu interès en relació amb 
l’objecte d’aquest informe:


1 . Implementació del marc regulador del 
mercat interior de l’energia 


El Fòrum reconeix que encara que el mercat 
interior de l’energia (MIE) comença a donar 
els seus fruits per als consumidors europeus, 
encara queda molt treball pendent perquè 
aquests puguin aprofitar-ne els beneficis i 
per completar la part adreçada al consum 
minorista .


El Fòrum insta a una estreta col·laboració 
estructural sobre l’aplicació del MIE entre 


estats membres i tots els actors pertinents, 
inclosos els reguladors d’energia, 
organismes públics de defensa dels 
consumidors, ombudsmen independents del 
sector de l’energia i organitzacions de 
consumidors . 


Tenint en compte que els consumidors són 
l’estadi final en el flux de l’energia i es 
veuen afectats per les decisions que prenen 
altres actors, el Fòrum fa una crida a la 
indústria, als reguladors i a les 
organitzacions de consumidors per facilitar 
la informació dels consumidors i les seves 
possibilitats d’elecció, alhora que demana 
el desenvolupament de serveis accessibles, 
competitius i innovadors que estimulin 
l’activitat del mercat . El Fòrum encoratja el 
desenvolupament d’un mercat harmonitzat 
d’electricitat i gas i demana que hi hagi 
una major col·laboració en interès del dret 
d’elecció del consumidor i de la seguretat 
del subministrament . El Fòrum constata la 
necessitat que els mercats majoristes 
d’energia siguin transparents i 
responsables .


2 . Compromís i empoderament dels 
consumidors


El Fòrum considera que la participació dels 
consumidors és possible i necessària per al 
bon funcionament dels mercats energètics 
minoristes . El compromís dels consumidors 
requereix que l’accés a la informació sigui 
simple i transparent i que hi hagi eines per 
a la participació . El Fòrum insta els 
reguladors estatals que garanteixin una 
competència justa per a tots els serveis i 
un accés del consumidor a la informació 
no esbiaixada, precisa i rellevant .


El Fòrum constata amb preocupació que la 
falta de confiança en els actors i en els 
processos del mercat de l’energia està molt 
estesa i això pot impedir la participació 
dels consumidors en els mercats . El Fòrum 
remarca que el compromís més gran dels 
ciutadans en temes d’energia es pot 
aconseguir millor a través d’un diàleg 
estructurat i permanent sobre temes 
energètics amb les parts interessades i el 
públic en general, incloent-hi les 
administracions públiques .


22 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm







3 . Informació dels consumidors, drets i 
protecció dels consumidors vulnerables 


El Fòrum mostra la seva preocupació que els 
llocs web de comparació de preus no siguin 
accessibles per a tots els consumidors, i que 
fins i tot els consumidors amb accés a 
Internet puguin no estar al corrent de la seva 
existència o no ser capaços d’utilitzar 
eficaçment la informació que proporcionen . 


El Fòrum reconeix que posar els consumidors 
en el centre d’un mercat minorista competitiu 
també significa que els consumidors 
avançats han de ser els propietaris de les 
seves dades de consum i de les dades de 
producció pròpies .


Per protegir eficaçment els consumidors 
vulnerables, el Fòrum exigeix als estats 
membres que no ho hagin fet que defineixin 
amb urgència el concepte de consumidor 
vulnerable . En l’aplicació del tercer paquet de 
l’energia i en la transposició de la Directiva 
sobre eficiència energètica, el Fòrum demana 
als estats membres que estudiïn a fons les 
necessitats i condicions dels consumidors 
vulnerables per assegurar que aquests 
consumidors també es beneficien plenament 
de les noves mesures d’eficiència energètica i 
de les noves oportunitats que ofereixen els 
mercats competitius .


NEON23 (Xarxa Europea d’Ombudsman de 
l’Energia)


NEON (National Energy Ombudsman 
Network) és una associació d’ombudsman i 
serveis de mediació en l’àmbit de l’energia, 
reconeguts com a mitjans per a la resolució 
alternativa de litigis segons els paràmetres 
de la normativa de la UE .


L’associació va començar a treballar el 2013 
amb l’impuls de l’Ombudsman Services 
(Regne Unit), el Médiateur National de 
l’Énergie (França), el Service de Médiation 
de l’Énergie (Bèlgica), la Commission for 
Energy Regulation (Irlanda) i el Síndic de 
Greuges de Catalunya .


NEON actua com a representant dels 
ombudsmen de l’energia davant la Comissió 
Europea i, com a tal, és una interlocutora 
privilegiada en matèria d’energia, consum, 
mediació i resolució alternativa de litigis . A 
aquests efectes, participa en diversos grups 
de treball, com ara els relatius als consumidors 
vulnerables, la protecció dels consumidors o 
la factura en línia . NEON també participa 
anualment al Fòrum Ciutadà per l’Energia 
que se celebra a Londres .


Cal remarcar que els ombudsmen de l’energia 
són autoritats autònomes i independents (o 
pertanyents a una autoritat independent), la 
jurisdicció de les quals es troba dins d’un 
estat membre (o d’una part d’aquest) de la 
Unió Europea o de l’Associació Europea de 
Lliure Comerç, i s’han establert per mitjà 
d’una llei federal, nacional, regional o de les 
autoritats locals . Els ombudsmen que integren 
NEON actuen com a òrgan de revisió extern 
respecte de les empreses d’energia (electricitat 
i gas) i els organismes públics sobre els quals 
tenen jurisdicció i resolen els litigis a partir 
de les legislacions i regulacions actuals i 
respectant el principi d’equitat . Per exercir 
aquesta tasca, els ombudsmen tenen facultats 
d’investigació, formulen observacions, 
suggeriments i recomanacions i publiquen 
un informe, almenys un cop l’any, que està a 
disposició del públic .


Així mateix, cal destacar que NEON dóna ple 
suport a “2020 Vision for Europe’s energy 
customers”24, desenvolupada pel CEER 
(Consell Europeu de Reguladors de l’Energia) i 
l’Organització Europea de Consumidors 
(Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs, BEUC) . Aquest document es 
caracteritza per establir els quatre principis 
que han de governar la relació entre el sector 
de l’energia i els consumidors: confiança, 
assequibilitat, senzillesa, i protecció i 
empoderament .


En la seva tasca diària, els membres de NEON 
treballen amb administracions públiques i 
organismes reguladors per millorar i reforçar 
la protecció dels consumidors en el mercat de 
l’energia .


23 http://www.neon-ombudsman.org/
24 http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Customers/
Tab3/CEER-BEUC%202020%20VISION-joint%20statement_Long_v161014.pdf







Els ombudsmen de la transició energètica


Amb relació al que s’ha tractat en l’apartat 3 
sobre l’eficiència energètica dels habitatges, 
cal fer esment en aquest informe de la 
tendència que hi ha a Europa d’ampliar 
l’àmbit d’intervenció dels ombudsmen a la 
supervisió de les actuacions de millora de 
l’eficiència energètica dels habitatges que 
es deriven de plans i programes 
governamentals, com ho demostren els 
exemples del Regne Unit i de França que 
s’exposen tot seguit .


Regne Unit


L’Ombudsman Services ha estat designat com 
el servei de resolució alternativa de litigis per 
al “Green Deal”, programa dissenyat pel 
Govern britànic per ajudar les llars i les 
empreses a augmentar l’eficiència energètica 
dels seus immobles, amb les reformes i 
millores adequades, i per tant reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle a tot 
el Regne Unit . 


Amb aquest programa, els usuaris i pagadors 
de la factura elèctrica podran aconseguir 
millores en eficiència energètica sense haver 
de fer desemborsaments econòmics . De fet, 
seran inversors privats els que proporcionaran 
el capital necessari, els quals recuperaran 
els diners per mitjà de la factura d’electricitat, 
de manera que els estalvis estimats en la 
factura del consumidor han de permetre 
amb escreix assumir el cost de les reformes . 
La despesa que comporta la inversió en la 
millora de l’eficiència energètica es difereix en 
el temps amb el pagament a través de les 
factures d’electricitat, que s’han de veure 
reduïdes gràcies a les millores introduïdes .


La tasca de l’Ombudsman Services és, doncs, 
resoldre les reclamacions entre clients i 
proveïdors acreditats per al “Green Deal” i 
també amb relació a l’emissió dels certificats 
d’eficiència energètica o les actuacions de les 
empreses subministradores incloses en el 
programa “Green Deal” .


França


Tot i que fins a l’octubre de 2014 no s’ha iniciat 
el debat parlamentari sobre el projecte de llei 
relatiu a la transició energètica, el Médiateur 
National de l’Énergie ja es va oferir, igual que 
el seu homòleg britànic, per esdevenir el 
“Defensor del Poble de la transició energètica”, 
és a dir, com a servei de mediació i resolució 
alternativa per a tots els litigis relacionats 
amb l’energia i les millores en l’eficiència 
energètica . Tal com assenyala en el seu 
informe anual de l’any 2013, això permetria 
millorar la confiança del consumidor i de les 
empreses en unes inversions que són 
essencials per a la transició energètica .


Atès que l’àmbit de competència del Médiateur 
National de l’Énergie està limitat al consum 
d’electricitat i gas, es reclama ampliar-la a tot 
el consum d’energia, i també a la instal·lació 
d’energies renovables i d’eficiència energètica, 
amb la finalitat d’assegurar la inversió en la 
transició energètica de professionals, 
particulars i actors públics . 


En paraules del Médiateur National de 
l’Énergie, “sense un soci independent i eficaç 
per ajudar a resoldre els seus problemes, els 
consumidors poden seguir patint en lloc 
d’actuar . A través de les nostres accions podem 
contribuir que el consumidor esdevingui actor 
de la transició energètica” . 







9 . CONCLUSIONS, RECOMANACIONS I 
SUGGERIMENTS


Subministraments bàsics a les persones


1 . Cal superar la consideració de la persona 
com a simple client d’una empresa 
subministradora per avançar cap a la 
consideració de la persona com a titular d’un 
dret subjectiu als subministraments bàsics a 
un preu assequible i dins d’uns paràmetres de 
consum bàsics, essencials o no sumptuaris .


2 . La Llei encomana al Síndic que vetlli pels 
drets de persones . Per això, en aquest informe 
s’ha intentat, en la mesura que fos possible, no 
utilitzar els conceptes de clients o usuaris o 
consumidors –forçosament més limitats–, tot i 
que en alguns casos s’utilitza aquesta 
terminologia per ajustar-se més al que 
determina la normativa o facilitar-ne la 
interpretació . 


3 . Administracions públiques i empreses 
subministradores han de tenir ben present 
que el Codi de consum de Catalunya atribueix 
una protecció especial a determinats col·lectius 
en les seves relacions de consum, com ara els 
infants i els adolescents, les persones grans, 
les persones malaltes, les persones amb 
discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en 
situació d’inferioritat o indefensió especials .


4 . Des d’un vessant assistencial o de prestació, 
cal treballar perquè l’ordenament jurídic 
reconegui com a titulars del dret als 
subministraments bàsics totes les persones 
que compleixin els requisits per ser definides 
com a consumidores vulnerables segons els 
paràmetres que estableixi la normativa per a 
cadascun dels serveis .


5 . Tothom ha de poder gaudir dels 
subministraments bàsics a un preu assequible 
sempre que el seu consum estigui dins d’uns 
paràmetres de consum que siguin bàsics, 
essencials o no sumptuaris . Aquest dret als 
subministraments bàsics a un preu assequible 
ha de ser reconegut a les persones que no 
compleixen les condicions de vulnerabilitat a 
què s’ha fet referència anteriorment .


6 . Més enllà d’aquests límits, els sistemes 
tarifaris haurien de fomentar l’estalvi i 
l’eficiència energètica, penalitzar el 
malbaratament de recursos escassos i 


traslladar als consums excessius o sumptuaris 
el cost dels subministraments bàsics dels 
consumidors vulnerables .


Defensa dels drets de les persones


7 . Cal assegurar el compliment de la Directiva 
2013/11/UE, de 21 de maig de 2013, de resolució 
alternativa de litigis, de manera que els 
consumidors puguin presentar reclamacions 
contra les empreses subministradores davant 
entitats que ofereixin procediments de 
resolució alternativa de litigis que siguin 
independents, imparcials, transparents, 
efectius, ràpids i justos .


8 . La Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig de 
2013, de resolució alternativa de litigis permet 
que consumidors i empreses resolguin les 
seves disputes sense anar a la via judicial i de 
manera ràpida i senzilla per a tot tipus de 
controvèrsies contractuals, tant si el contracte 
es va fer presencialment o no (per exemple, 
en línia o per telèfon) .


9 . Més enllà del debat de si els serveis 
d’interès general els han de prestar entitats 
públiques o privades, hi ha un element comú 
i essencial en ambdós casos, que és la garantia 
dels drets de les persones, i per tant que 
aquestes no vegin disminuïts els seus drets 
en funció de qui presta el servei . Atès que 
quan aquests serveis els prestava directament 
l’Administració era l’ombudsman qui els 
supervisava, aquesta funció de supervisió 
l’hauria de continuar fent la mateixa 
institució, amb independència de qui sigui el 
prestador del servei, per garantir la defensa 
dels drets de les persones . 


El Parlament de Catalunya, en l’article 78 .1 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Llei 
24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de 
Greuges, va fer un pas pioner en aquesta 
direcció en conferir al Síndic la facultat de 
supervisar “les empreses privades que 
gestionen serveis públics o acompleixen 
activitats d’interès general o universal” .


10 . El Parlament de Catalunya, en l’aplicació de 
la Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig de 2013, 
sobre la resolució alternativa de litigis en 
matèria de consum, hauria de seguir la línia 
iniciada en l’article 78 de l’Estatut d’autonomia 
i dotar el Síndic de les eines necessàries 
perquè actuï com a mecanisme de garantia de 
drets i de resolució alternativa de litigis en 







l’àmbit dels subministraments bàsics que 
sigui independent de les empreses 
subministradores .


11 . L’establiment per llei del Síndic de Greuges 
de Catalunya com a ombudsman dels 
subministraments bàsics, nomenat pel 
Parlament de Catalunya, permet oferir a totes 
les empreses dels sectors de l’electricitat, 
l’aigua i el gas un mecanisme efectiu de 
compliment de la Directiva de resolució 
alternativa de litigis i de supervisió del dret 
de les persones als subministraments bàsics . 
Tal com succeeix en altres ordenaments, la 
regulació per llei afegeix un plus de garantia 
als drets de les persones i assegura la 
independència respecte de les empreses 
subministradores .


12 . La llei reguladora de l’ombudsman dels 
subministraments bàsics ha d’establir el 
sistema de finançament compartit públic i 
privat mitjançant una part amb càrrec als 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
i una altra amb càrrec a les empreses 
subministradores en funció de la seva 
facturació al territori .


13 . Cal garantir la gratuïtat en l’accés a la 
resolució alternativa de litigis, especialment 
per als consumidors vulnerables .


14 . La publicació d’un informe anual sobre 
l’activitat realitzada en defensa del dret als 
subministraments bàsics de les persones, i 
la presentació i posterior debat davant del 
Parlament de Catalunya, és una garantia 
d’independència a l’hora de resoldre les 
queixes i els litigis que es plantegin .


Informació i facturació


15 . Cal que les empreses subministradores 
lliurin una informació completa, precisa, 
acurada i entenedora sobre els serveis que 
presten, les seves condicions i el seu preu, ja 
ho facin de forma presencial o a distància 
(per via telefònica, telemàtica, etc .) .


16 .  Cal que les empreses subministradores 
informin clarament sobre els preus dels 
serveis i les possibles bonificacions, recàrrecs 
i impostos que es cobraran juntament amb 
el consum, com ara l’IVA, el cànon de l’aigua, 
l’impost especial sobre l’electricitat o el 
manteniment del comptador d’aigua . 
Aquesta informació s’ha de fer pública 


també en els anuncis i la publicitat dels 
preus que facin les empreses 
subministradores .


17 . Especialment en els sectors elèctric i del 
gas, les empreses comercialitzadores han de 
facilitar al consumidor el canvi d’empresa 
comercialitzadora i han de ser proactives a 
l’hora d’aplicar el preu més beneficiós per 
al consumidor, sempre d’acord amb la seva 
voluntat .


18 . En relació amb el punt anterior, cal un 
compromís ferm de les empreses 
comercialitzadores d’electricitat i de gas 
per a l’eradicació de les pràctiques 
comercials poc curoses –i, en alguns casos, 
de legalitat dubtosa– per part dels seus 
equips comercials, sigui l’anomenada porta 
freda o per telèfon, especialment amb 
relació als col·lectius protegits pel Codi de 
consum de Catalunya, com ara les persones 
grans o qualsevol altra persona en una 
situació d’inferioritat o indefensió 
especials .


19 . Les empreses subministradores han de 
supervisar l’actuació de les empreses que 
subcontracten per a la gestió del cobrament 
de deutes pendents, de manera que 
garanteixin una actuació ètica i sense 
males pràctiques .


20 . Cal que les empreses subministradores 
tinguin una especial cura i no incloguin 
cap persona en els registres o fitxers 
d’incompliment d’obligacions dineràries 
fins que el deute no sigui ferm i no s’hagin 
resolt totes les reclamacions pendents, 
extrajudicials o judicials, per no lesionar 
els drets de les persones a la protecció de 
les seves dades personals i al seu honor i la 
pròpia imatge .


21 . Cal que les factures dels 
subministraments bàsics (electricitat, 
aigua i gas) siguin clares, entenedores i 
transparents, amb una mida de la lletra que 
faci confortable la seva lectura .


22 . Cal que les empreses subministradores 
avisin immediatament els consumidors 
quan detectin situacions d’excessos, fuites 
o anomalies de consum en l’electricitat, 
l’aigua o el gas, de manera anàloga al que ja 
es fa en altres sectors, com el de les 
telecomunicacions .







23 . Si la persona ho demana, també és 
convenient que les empreses 
subministradores informin per carta, correu 
electrònic, whatsapp, SMS, etc ., quan es 
detecta que el consum de la persona assoleix 
el 75% del seu consum històric mitjà en cada 
cicle de facturació .


24 . Cal que la persona tingui ple accés i 
immediat a totes les seves dades de consum, 
com a via idònia per poder planificar 
adequadament el seu consum .


Exercici de la responsabilitat social de les 
empreses


25 . Les empreses subministradores han de 
reforçar el paper dels serveis socials 
municipals bàsics i de les entitats socials, 
especialment facilitant la informació i la 
formació al seu personal .


26 . Cal que les empreses subministradores 
incorporin als seus plans de responsabilitat 
social programes específics per atendre els 
consumidors més vulnerables i que aquests 
siguin públics i coneguts, especialment pels 
serveis socials i les entitats socials que 
atenen aquestes persones .


27 . Cal simplificar la gestió de les tarifes 
socials en els subministraments bàsics i la 
tramitació dels ajuts als consumidors 
vulnerables, de manera que es faciliti que 
totes les persones que ho necessitin puguin 
acollir-se a aquests beneficis .


28 . Cal establir un òrgan que actuï com a 
finestreta única comuna per a totes les 
empreses que puguin ser considerades com a 
subministradores de serveis bàsics per 
informar les persones i tramitar totes les 
tarifes socials i els ajuts existents als 
consumidors vulnerables, i que a la vegada 
serveixi de referència per assessorar i 
informar en matèria de subministraments 
bàsics els serveis socials bàsics i les entitats 
socials .


29 . Cal que les empreses subministradores 
estableixin criteris per a l’aplicació automàtica 
de les tarifes socials vigents en els sectors de 
l’electricitat, l’aigua i el gas als beneficiaris 
d’habitatges integrats en les xarxes 
d’habitatges d’inclusió social, siguin titularitat 
d’administracions públiques o d’entitats 
socials amb personalitat jurídica .


30 . Cal millorar les relacions entre els 
organismes o serveis públics de consum i els 
serveis socials bàsics, de manera que amb 
una formació i informació comuna sobre els 
subministraments bàsics es conegui 
mútuament quin és l’espai competencial de 
cadascun, tot amb l’objectiu d’oferir un millor 
servei a les persones que ho requereixen .


Atenció a les queixes i reclamacions


31 . Cal garantir un tractament àgil i acurat de 
les queixes i reclamacions presentades pels 
ciutadans que fugi especialment de les 
respostes estandarditzades .


32 . Cal que les empreses subministradores 
informin clarament els ciutadans de les vies 
de reclamació i dels mitjans de resolució 
alternativa de conflictes, i també  dels 
ombudsmen existents . Aquesta informació 
ha de figurar de manera destacada en els 
contractes,  les factures, les pàgines web i en 
els establiments o les oficines de les empreses 
subministradores o els seus agents .


33 . Cal assegurar que les empreses 
subministradores ofereixen un servei 
telefònic gratuït al qual es puguin adreçar les 
persones per posar en coneixement de 
l’empresa les eventuals incidències, 
esdeveniments i circumstàncies que afectin 
el funcionament normal de les relacions de 
consum i formular reclamacions sobre els 
serveis rebuts, d’acord amb el Codi de consum 
de Catalunya .


34 . Cal que les empreses subministradores 
garanteixin que els consumidors, per fer 
valer l’eventual exercici dels seus drets, 
tinguin constància, per escrit o en qualsevol 
suport durador, de la presentació de qualsevol 
mena de queixa o reclamació relativa a 
incidències, esdeveniments o circumstàncies 
que afectin el funcionament normal de les 
relacions de consum i, per tant, que lliurin al 
consumidor un acusament de recepció, un 
número d’incidència o qualsevol altre 
document acreditatiu de la seva queixa o 
reclamació .


35 . Cal que les empreses subministradores 
garanteixin el compliment del Codi de 
consum de Catalunya pel que fa a l’obligació 
de seguir prestant el servei encara que hi hagi 
manca de pagament d’algun rebut o alguna 
factura si la persona ha presentat alguna 







reclamació amb relació a la factura davant de 
la mateixa empresa subministradora, o per 
mitjà dels mecanismes judicials o extrajudicials 
de resolució de conflictes, i aquesta està 
pendent de resolució .


Electricitat


36 . La nova regulació de la facturació elèctrica 
no afavoreix l’estalvi energètic, ja que fins a la 
posada en marxa dels comptadors de telegestió 
s’aplicaran uns patrons de consum 
preestablerts . Hi ha dubtes raonables que la 
nova regulació s’ajusti als principis de no- 
malbaratament de recursos escassos, de 
foment de les energies renovables i de 
reducció de les emissions de CO2 .


37 . D’acord amb el punt anterior, cal 
intensificar el procés de substitució de 
comptadors per avançar la data 
d’implantació dels comptadors digitals o de 
telegestió (smart meters) per garantir que tots 
els consumidors disposen d’informació real i 
instantània sobre el seu consum, i sempre 
amb la finalitat que puguin reduir-lo o fer-lo 
més eficient .


38 . A causa de la complexitat de la matèria i de 
la desinformació que afecta la majoria de les 
persones, víctimes sovint de missatges 
contradictoris, cal que les empreses 
comercialitzadores informin adequadament 
els consumidors sobre el preu que ofereixen, 
els conceptes que integren la factura que 
hauran de pagar, les possibilitats d’acollir-se al 
bo social i les diferents modalitats tarifàries en 
funció de si estan acollits al règim del PVPC o 
en el mercat lliure .


39 . Cal avaluar si el model de factura del 
subministrament d’electricitat aprovat per la 
Resolució ministerial de 23 de maig de 2014 
serveix per incrementar la transparència, 
millorar la informació i la comprensió de les 
persones sobre el preu de l’electricitat i facilitar 
l’elecció d’empresa comercialitzadora .


40 . Cal afavorir la diversificació tarifària tot 
ampliant el ventall de modalitats de 
discriminació horària per ajustar-se més a les 
necessitats dels consumidors .


41 . Especialment en el moment de la 
contractació, però també quan se sol·liciti una 
reducció, cal que les empreses 
comercialitzadores d’electricitat lliurin una 


informació acurada i precisa sobre la potència 
elèctrica que requereix el consumidor, d’acord 
amb els principis de consum responsable i 
eficient energèticament .


42 . La generació eficient i descentralitzada 
d’electricitat per a l’autoconsum per mitjà de 
fonts renovables contribueix a l’assoliment 
dels objectius de la UE sobre reducció de les 
emissions de CO2 . Per aquest motiu, cal ser 
crític amb la desincentivació que la nova 
regulació del sector de l’electricitat fa de 
l’autoconsum amb energies renovables per 
la via de l’anomenat impost al sol (peatge de 
suport) .


43 . Cal fer una auditoria externa, completa i 
rigorosa sobre el sector elèctric que abordi 
especialment l’anomenat dèficit tarifari .


44 . Cal actualitzar les quantitats (30 euros o 
el 10% de la primera facturació completa) 
que el reglament estatal (article 105 .6 del 
Reial decret 1955/2000) determina que les 
empreses distribuïdores d’electricitat han 
d’abonar als consumidors en concepte 
d’incompliment de la qualitat individual pel 
que fa a l’atenció al consumidor, atès que mai 
no s’han actualitzat .


45 . Cal modificar el reglament estatal de 
l’electricitat per tal que, en els casos de tall 
del subministrament per impagament a 
causa de la situació de vulnerabilitat de la 
persona, no s’hagi d’abonar el doble de les 
despeses de reconnexió per tornar a disposar 
del servei .


46 . Cal modificar la legislació del sector 
elèctric per redefinir el bo social elèctric i 
aconseguir que s’apliqui als consumidors 
vulnerables, de manera que s’elimini –entre 
d’altres– la possibilitat de beneficiar-se’n per 
la sola condició de ser família nombrosa .


47 . Cal establir mecanismes de reducció de la 
potència elèctrica abans de procedir al tall del 
subministrament en els casos de consumidors 
vulnerables amb dificultats de pagament de 
les factures .


48 . Cal que les administracions públiques i 
les empreses subministradores implantin  
una línia d’ajuts adreçada als consumidors 
vulnerables per a l’adquisició o la renovació 
d’electrodomèstics i elements d’il·luminació 
que siguin més eficients energèticament .







49 . Cal modificar la legislació reguladora de 
l’IVA per aplicar un IVA reduït als consumidors 
vulnerables d’electricitat, per assimilar-ho al 
10% de l’aigua o al tipus impositiu reduït 
d’altres països .


50 . Cal que les empreses distribuïdores 
informin trimestralment els ajuntaments 
respectius del nombre de talls del servei de 
subministrament d’electricitat per 
impagaments i de les altres incidències 
rellevants, especialment les que afectin els 
col·lectius especialment protegits .


Aigua


51 . Cal elaborar un model de factura per al 
subministrament d’aigua .


52 . Cal que les administracions locals 
competents retirin de la factura de l’aigua tots 
els conceptes que no estan relacionats amb el 
cicle de l’aigua, com ara les taxes de gual o de 
recollida d’escombraries .


53 . Cal que les administracions locals 
competents aprovin tarifes socials de l’aigua, 
lligades a un consum bàsic .


54 . Cal que les empreses subministradores 
informin trimestralment els ajuntaments 
respectius del nombre de talls del servei per 
impagaments i de les altres incidències 
rellevants, en especial les que afectin els 
col·lectius especialment protegits .


55 . Cal que les administracions locals 
exerceixin al màxim les seves potestats de 
supervisió, inspecció i control de les 
empreses concessionàries del servei d’aigua .


56 . Cal que tant les administracions locals 
com les empreses subministradores informin 
de forma proactiva, periòdica i detallada de 
la qualitat de l’aigua subministrada, 
especialment dels paràmetres que la 
normativa obliga a verificar en els diferents 
controls que cal realitzar, i que, a aquest 
efecte, s’habiliti un espai específic en les 
respectives pàgines webs que contingui tota 
aquesta informació .


Gas


57 . Cal modificar la legislació del sector 
d’hidrocarburs per establir un preu social 


per al gas butà en funció de les circumstàncies 
personals, de manera que se superi la 
situació actual en què el preu de la bombona 
és el mateix independentment del seu ús, 
com a font d’energia bàsica de les persones 
o com a element propi d’establiments 
comercials o recreatius, com ara les terrasses 
a la via pública .


58 . Cal modificar la legislació del sector 
d’hidrocarburs per crear un bo social del gas .


59 . Cal modificar el reglament estatal del gas 
per tal que, en els casos de tall del 
subministrament per impagament causat 
per la situació de vulnerabilitat de la persona, 
no s’hagi d’abonar el doble de les despeses 
de reconnexió per tornar a disposar del 
servei .


60 . Cal modificar la legislació reguladora de 
l’IVA per aplicar un IVA reduït als consumidors 
vulnerables de gas i gas butà, de manera que 
s’assimili al 10% de l’aigua o al tipus impositiu 
reduït d’altres països .


61 . Cal elaborar un model de factura per al 
subministrament de gas .


62 . Cal que les empreses distribuïdores 
informin trimestralment els ajuntaments 
respectius del nombre de talls del servei de 
subministrament de gas per impagaments i 
de les altres incidències rellevants, 
especialment les que afectin els col·lectius 
especialment protegits .


Eficiència energètica als habitatges


63 . Cal tenir en compte que la rehabilitació 
per millorar l’eficiència energètica dels 
edificis i dels habitatges existents té unes 
característiques específiques respecte de la 
nova construcció . Així mateix, hi intervenen 
altres agents . Per aquest motiu, és 
recomanable que, des d’un punt de vista 
normatiu, es regulin aquestes operacions de 
rehabilitació de manera específica i separada 
de la nova construcció .


64 . Les empreses subministradores han 
d’informar els particulars i les administracions 
sobre el detall dels consums dels edificis i 
dels habitatges per obtenir dades concretes 
que permetin racionalitzar les operacions de 
rehabilitació per a la millora de l’eficiència 
energètica .







65 . S’han d’establir mecanismes de foment i 
finançament que abastin tots els agents 
implicats en l’eficiència energètica, públics i 
privats, i tenir especial cura perquè les 
persones amb menys recursos no quedin 
excloses dels ajuts públics .


66 . Abans de la construcció dels habitatges 
socials, cal analitzar acuradament quins són 
els sistemes que permeten un ús més eficient 
de l’energia, amb l’objectiu de no generar 
unes factures inassumibles per a les persones 
beneficiàries dels habitatges .







ANNEX


A continuació, es proposa una classificació 
alternativa a la de l’apartat 8 per a les 
conclusions, les recomanacions i els 
suggeriments en funció de la seva possible 
consideració com a principis generals, 
bones pràctiques que poden ser implantades 
per les empreses subministradores o 
mesures que poden requerir actuacions 
normatives de rang divers, tant de l’àmbit 
competencial de la Generalitat de Catalunya, 
en el qual també s’han inclòs les que 
afecten l’Administració local, com de l’Estat . 


En qualsevol cas, cal advertir que aquesta 
classificació no és tancada, ja que els 
conceptes emprats i els àmbits 
competencials són interpretables, i que s’ha 
optat per mantenir el número que tenia 
cadascuna de les conclusions en l’apartat 8 
per facilitar-ne la lectura i la localització .


 Principis generals


1 . Cal superar la consideració de la persona 
com a simple client d’una empresa 
subministradora per avançar cap a la 
consideració de la persona com a titular 
d’un dret subjectiu als subministraments 
bàsics a un preu assequible i dins d’uns 
paràmetres de consum bàsics, essencials o 
no sumptuaris .


2 . La Llei encomana al Síndic que vetlli pels 
drets de persones . Per això, en aquest 
informe s’ha intentat, en la mesura que fos 
possible, no utilitzar els conceptes de clients 
o usuaris o consumidors –forçosament més 
limitats–, tot i que en alguns casos s’utilitza 
aquesta terminologia per ajustar-se més al 
que determina la normativa o facilitar-ne la 
interpretació . 


3 . Administracions públiques i empreses 
subministradores han de tenir ben present 
que el Codi de consum de Catalunya 
atribueix una protecció especial a 
determinats col·lectius en les seves relacions 
de consum, com ara els infants i els 
adolescents, les persones grans, les 
persones malaltes, les persones amb 
discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en 
situació d’inferioritat o indefensió especials .


4 . Des d’un vessant assistencial o de 
prestació, cal treballar perquè l’ordenament 
jurídic reconegui com a titulars del dret als 
subministraments bàsics totes les persones 
que compleixin els requisits per ser definides 
com a consumidores vulnerables segons els 
paràmetres que estableixi la normativa per a 
cadascun dels serveis .


5 . Tothom ha de poder gaudir dels 
subministraments bàsics a un preu assequible 
sempre que el seu consum estigui dins d’uns 
paràmetres de consum que siguin bàsics, 
essencials o no sumptuaris . Aquest dret als 
subministraments bàsics a un preu assequible 
ha de ser reconegut a les persones que no 
compleixen les condicions de vulnerabilitat a 
què s’ha fet referència anteriorment .


6 . Més enllà d’aquests límits, els sistemes 
tarifaris haurien de fomentar l’estalvi i 
l’eficiència energètica, penalitzar el 
malbaratament de recursos escassos i 
traslladar als consums excessius o 
sumptuaris el cost dels subministraments 
bàsics dels consumidors vulnerables .


 Bones pràctiques


15 . Cal que les empreses subministradores 
lliurin una informació completa, precisa, 
acurada i entenedora sobre els serveis que 
presten, les seves condicions i el seu preu, ja 
ho facin de forma presencial o a distància 
(per via telefònica, telemàtica, etc .) .


16 .  Cal que les empreses subministradores 
informin clarament sobre els preus dels 
serveis i les possibles bonificacions, recàrrecs 
i impostos que es cobraran juntament amb 
el consum, com ara l’IVA, el cànon de l’aigua, 
l’impost especial sobre l’electricitat o el 
manteniment del comptador d’aigua . 
Aquesta informació s’ha de fer pública 
també en els anuncis i la publicitat dels 
preus que facin les empreses 
subministradores .


17 . Especialment en els sectors elèctric i del 
gas, les empreses comercialitzadores han de 
facilitar al consumidor el canvi d’empresa 
comercialitzadora i han de ser proactives a 
l’hora d’aplicar el preu més beneficiós per al 
consumidor, sempre d’acord amb la seva 
voluntat .







18 . En relació amb el punt anterior, cal un 
compromís ferm de les empreses 
comercialitzadores d’electricitat i de gas per 
a l’eradicació de les pràctiques comercials 
poc curoses –i, en alguns casos, de legalitat 
dubtosa– per part dels seus equips 
comercials, sigui l’anomenada porta freda o 
per telèfon, especialment amb relació als 
col·lectius protegits pel Codi de consum de 
Catalunya, com ara les persones grans o 
qualsevol altra persona en una situació 
d’inferioritat o indefensió especials .


19 . Les empreses subministradores han de 
supervisar l’actuació de les empreses que 
subcontracten per a la gestió del cobrament 
de deutes pendents, de manera que 
garanteixin una actuació ètica i sense males 
pràctiques .


20 . Cal que les empreses subministradores 
tinguin una especial cura i no incloguin cap 
persona en els registres o fitxers 
d’incompliment d’obligacions dineràries fins 
que el deute no sigui ferm i no s’hagin resolt 
totes les reclamacions pendents, 
extrajudicials o judicials, per no lesionar els 
drets de les persones a la protecció de les 
seves dades personals i al seu honor i la 
pròpia imatge .


21 . Cal que les factures dels subministraments 
bàsics (electricitat, aigua i gas) siguin clares, 
entenedores i transparents, amb una mida 
de la lletra que faci confortable la seva 
lectura .


22 . Cal que les empreses subministradores 
avisin immediatament els consumidors quan 
detectin situacions d’excessos, fuites o 
anomalies de consum en l’electricitat, l’aigua 
o el gas, de manera anàloga al que ja es fa en 
altres sectors, com el de les telecomunicacions .


23 . Si la persona ho demana, també és 
convenient que les empreses 
subministradores informin per carta, correu 
electrònic, whatsapp, SMS, etc ., quan es 
detecta que el consum de la persona assoleix 
el 75% del seu consum històric mitjà en cada 
cicle de facturació .


24 . Cal que la persona tingui ple accés i 
immediat a totes les seves dades de consum, 
com a via idònia per poder planificar 
adequadament el seu consum


25 . Les empreses subministradores han de 
reforçar el paper dels serveis socials 
municipals bàsics i de les entitats socials, 
especialment facilitant la informació i la 
formació al seu personal .


26 . Cal que les empreses subministradores 
incorporin als seus plans de responsabilitat 
social programes específics per atendre els 
consumidors més vulnerables i que aquests 
siguin públics i coneguts, especialment pels 
serveis socials i les entitats socials que 
atenen aquestes persones .


29 . Cal que les empreses subministradores 
estableixin criteris per a l’aplicació automàtica 
de les tarifes socials vigents en els sectors de 
l’electricitat, l’aigua i el gas als beneficiaris 
d’habitatges integrats en les xarxes 
d’habitatges d’inclusió social, siguin titularitat 
d’administracions públiques o d’entitats 
socials amb personalitat jurídica .


30 . Cal millorar les relacions entre els 
organismes o serveis públics de consum i els 
serveis socials bàsics, de manera que amb 
una formació i informació comuna sobre els 
subministraments bàsics es conegui 
mútuament quin és l’espai competencial de 
cadascun, tot amb l’objectiu d’oferir un millor 
servei a les persones que ho requereixen .


31 . Cal garantir un tractament àgil i acurat de 
les queixes i reclamacions presentades pels 
ciutadans que fugi especialment de les 
respostes estandarditzades .


32 . Cal que les empreses subministradores 
informin clarament els ciutadans de les vies 
de reclamació i dels mitjans de resolució 
alternativa de conflictes, i també  dels 
ombudsmen existents . Aquesta informació 
ha de figurar de manera destacada en els 
contractes,  les factures, les pàgines web i en 
els establiments o les oficines de les empreses 
subministradores o els seus agents .


33 . Cal assegurar que les empreses 
subministradores ofereixen un servei 
telefònic gratuït al qual es puguin adreçar les 
persones per posar en coneixement de 
l’empresa les eventuals incidències, 
esdeveniments i circumstàncies que afectin 
el funcionament normal de les relacions de 
consum i formular reclamacions sobre els 
serveis rebuts, d’acord amb el Codi de consum 
de Catalunya .







34 . Cal que les empreses subministradores 
garanteixin que els consumidors, per fer 
valer l’eventual exercici dels seus drets, 
tinguin constància, per escrit o en qualsevol 
suport durador, de la presentació de 
qualsevol mena de queixa o reclamació 
relativa a incidències, esdeveniments o 
circumstàncies que afectin el funcionament 
normal de les relacions de consum i, per 
tant, que lliurin al consumidor un 
acusament de recepció, un número 
d’incidència o qualsevol altre document 
acreditatiu de la seva queixa o reclamació .


35 . Cal que les empreses subministradores 
garanteixin el compliment del Codi de 
consum de Catalunya pel que fa a l’obligació 
de seguir prestant el servei encara que hi 
hagi manca de pagament d’algun rebut o 
alguna factura si la persona ha presentat 
alguna reclamació amb relació a la factura 
davant de la mateixa empresa 
subministradora, o per mitjà dels 
mecanismes judicials o extrajudicials de 
resolució de conflictes, i aquesta està 
pendent de resolució .


38 . A causa de la complexitat de la matèria 
i de la desinformació que afecta la majoria 
de les persones, víctimes sovint de missatges 
contradictoris, cal que les empreses 
comercialitzadores informin adequadament 
els consumidors sobre el preu que ofereixen, 
els conceptes que integren la factura que 
hauran de pagar, les possibilitats d’acollir-se 
al bo social i les diferents modalitats 
tarifàries en funció de si estan acollits al 
règim del PVPC o en el mercat lliure .


41 . Especialment en el moment de la 
contractació, però també quan se sol·liciti 
una reducció, cal que les empreses 
comercialitzadores d’electricitat lliurin una 
informació acurada i precisa sobre la 
potència elèctrica que requereix el 
consumidor, d’acord amb els principis de 
consum responsable i eficient 
energèticament .


64 . Les empreses subministradores han 
d’informar els particulars i les 
administracions sobre el detall dels consums 
dels edificis i dels habitatges per obtenir dades 
concretes que permetin racionalitzar les 
operacions de rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica .


 Competència normativa de la 
Generalitat i de l’Administració local


7 . Cal assegurar el compliment de la Directiva 
de resolució alternativa de litigis, de manera 
que els consumidors puguin presentar 
reclamacions contra les empreses 
subministradores davant entitats que 
ofereixin procediments de resolució 
alternativa de litigis que siguin 
independents, imparcials, transparents, 
efectius, ràpids i justos .


8 . La Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig de 
2013, de resolució alternativa de litigis 
permet que consumidors i empreses 
resolguin les seves disputes sense anar a la 
via judicial i de manera ràpida i senzilla per 
a tot tipus de controvèrsies contractuals, 
tant si el contracte es va fer presencialment 
o no (per exemple, en línia o per telèfon) .


9 . Més enllà del debat de si els serveis 
d’interès general els han de prestar entitats 
públiques o privades, hi ha un element 
comú i essencial en ambdós casos, que és la 
garantia dels drets de les persones, i per 
tant que aquestes no vegin disminuïts els 
seus drets en funció de qui presta el servei . 
Atès que quan aquests serveis els prestava 
directament l’Administració era 
l’ombudsman qui els supervisava, aquesta 
funció de supervisió l’hauria de continuar 
fent la mateixa institució, amb 
independència de qui sigui el prestador del 
servei, per garantir la defensa dels drets de 
les persones . 


El Parlament de Catalunya, en l’article 78 .1 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en 
la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges, va fer un pas pioner en 
aquesta direcció en conferir al Síndic la 
facultat de supervisar “les empreses 
privades que gestionen serveis públics o 
acompleixen activitats d’interès general o 
universal” .


10 . El Parlament de Catalunya, en l’aplicació 
de la Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig de 
2013, sobre la resolució alternativa de litigis 
en matèria de consum, hauria de seguir la 
línia iniciada en l’article 78 de l’Estatut 
d’autonomia i dotar el Síndic de les eines 
necessàries perquè actuï com a mecanisme 
de garantia de drets i de resolució alternativa 







de litigis en l’àmbit dels subministraments 
bàsics que sigui independent de les 
empreses subministradores .


11 . L’establiment per llei del Síndic de Greuges 
de Catalunya com a ombudsman dels 
subministraments bàsics, nomenat pel 
Parlament de Catalunya, permet oferir a totes 
les empreses dels sectors de l’electricitat, 
l’aigua i el gas un mecanisme efectiu de 
compliment de la Directiva de resolució 
alternativa de litigis i de supervisió del dret 
de les persones als subministraments bàsics . 
Tal com succeeix en altres ordenaments, la 
regulació per llei afegeix un plus de garantia 
als drets de les persones i assegura la 
independència respecte de les empreses 
subministradores .


12 . La llei reguladora de l’ombudsman dels 
subministraments bàsics ha d’establir el 
sistema de finançament compartit públic i 
privat mitjançant una part amb càrrec als 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya i 
una altra amb càrrec a les empreses 
subministradores en funció de la seva 
facturació al territori .


13 . Cal garantir la gratuïtat en l’accés a la 
resolució alternativa de litigis, especialment 
per als consumidors vulnerables .


14 . La publicació d’un informe anual sobre 
l’activitat realitzada en defensa del dret als 
subministraments bàsics de les persones, i la 
presentació i posterior debat davant del 
Parlament de Catalunya, és una garantia 
d’independència a l’hora de resoldre les 
queixes i els litigis que es plantegin


27 . Cal simplificar la gestió de les tarifes 
socials en els subministraments bàsics i la 
tramitació dels ajuts als consumidors 
vulnerables, de manera que es faciliti que 
totes les persones que ho necessitin puguin 
acollir-se a aquests beneficis .


28 . Cal establir un òrgan que actuï com a 
finestreta única comuna per a totes les 
empreses que puguin ser considerades com a 
subministradores de serveis bàsics per 
informar les persones i tramitar totes les 
tarifes socials i els ajuts existents als 
consumidors vulnerables, i que a la vegada 
serveixi de referència per assessorar i 
informar en matèria de subministraments 


bàsics els serveis socials bàsics i les entitats 
socials .


48 . Cal que les administracions públiques i 
les empreses subministradores implantin  
una línia d’ajuts adreçada als consumidors 
vulnerables per a l’adquisició o la renovació 
d’electrodomèstics i elements d’il·luminació 
que siguin més eficients energèticament .


51 . Cal elaborar un model de factura per al 
subministrament d’aigua .


52 . Cal que les administracions locals 
competents retirin de la factura de l’aigua 
tots els conceptes que no estan relacionats 
amb el cicle de l’aigua, com ara les taxes de 
gual o de recollida d’escombraries .


53 . Cal que les administracions locals 
competents aprovin tarifes socials de l’aigua, 
lligades a un consum bàsic .


54 . Cal que les empreses subministradores 
informin trimestralment els ajuntaments 
respectius del nombre de talls del servei per 
impagaments i de les altres incidències 
rellevants, en especial les que afectin els 
col·lectius especialment protegits .


55 . Cal que les administracions locals 
exerceixin al màxim les seves potestats de 
supervisió, inspecció i control de les empreses 
concessionàries del servei d’aigua .


56 . Cal que tant les administracions locals 
com les empreses subministradores informin 
de forma proactiva, periòdica i detallada de la 
qualitat de l’aigua subministrada, 
especialment dels paràmetres que la 
normativa obliga a verificar en els diferents 
controls que cal realitzar, i que, a aquest 
efecte, s’habiliti un espai específic en les 
respectives pàgines webs que contingui tota 
aquesta informació .


65 . S’han d’establir mecanismes de foment i 
finançament que abastin tots els agents 
implicats en l’eficiència energètica, públics i 
privats, i tenir especial cura perquè les 
persones amb menys recursos no quedin 
excloses dels ajuts públics .


66 . Abans de la construcció dels habitatges 
socials, cal analitzar acuradament quins són 
els sistemes que permeten un ús més eficient 







de l’energia, amb l’objectiu de no generar 
unes factures inassumibles per a les persones 
beneficiàries dels habitatges .


 Competència normativa de l’Estat


36 . La nova regulació de la facturació 
elèctrica no afavoreix l’estalvi energètic, ja 
que fins a la posada en marxa dels 
comptadors de telegestió s’aplicaran uns 
patrons de consum preestablerts . Hi ha 
dubtes raonables que la nova regulació 
s’ajusti als principis de no- malbaratament 
de recursos escassos, de foment de les 
energies renovables i de reducció de les 
emissions de CO2 .


37 . D’acord amb el punt anterior, cal 
intensificar el procés de substitució de 
comptadors per avançar la data 
d’implantació dels comptadors digitals o de 
telegestió (smart meters) per garantir que 
tots els consumidors disposen d’informació 
real i instantània sobre el seu consum, i 
sempre amb la finalitat que puguin reduir-lo 
o fer-lo més eficient .


39 . Cal avaluar si el model de factura del 
subministrament d’electricitat aprovat per 
la Resolució ministerial de 23 de maig de 
2014 serveix per incrementar la 
transparència, millorar la informació i la 
comprensió de les persones sobre el preu de 
l’electricitat i facilitar l’elecció d’empresa 
comercialitzadora .


40 . Cal afavorir la diversificació tarifària tot 
ampliant el ventall de modalitats de 
discriminació horària per ajustar-se més a 
les necessitats dels consumidors .


42 . La generació eficient i descentralitzada 
d’electricitat per a l’autoconsum per mitjà 
de fonts renovables contribueix a 
l’assoliment dels objectius de la UE sobre 
reducció de les emissions de CO2 . Per aquest 
motiu, cal ser crític amb la desincentivació 
que la nova regulació del sector de 
l’electricitat fa de l’autoconsum amb 
energies renovables per la via de l’anomenat 
impost al sol (peatge de suport) .


43 . Cal fer una auditoria externa, completa 
i rigorosa sobre el sector elèctric que abordi 
especialment l’anomenat dèficit tarifari .


44 . Cal actualitzar les quantitats (30 euros o 
el 10% de la primera facturació completa) 
que el reglament estatal (article 105 .6 del 
Reial decret 1955/2000) determina que les 
empreses distribuïdores d’electricitat han 
d’abonar als consumidors en concepte 
d’incompliment de la qualitat individual 
pel que fa a l’atenció al consumidor, atès 
que mai no s’han actualitzat .


45 . Cal modificar el reglament estatal de 
l’electricitat per tal que, en els casos de tall 
del subministrament per impagament a 
causa de la situació de vulnerabilitat de la 
persona, no s’hagi d’abonar el doble de les 
despeses de reconnexió per tornar a 
disposar del servei .


46 . Cal modificar la legislació del sector 
elèctric per redefinir el bo social elèctric i 
aconseguir que s’apliqui als consumidors 
vulnerables, de manera que s’elimini –entre 
d’altres– la possibilitat de beneficiar-se’n 
per la sola condició de ser família nombrosa .


47 . Cal establir mecanismes de reducció de 
la potència elèctrica abans de procedir al 
tall del subministrament en els casos de 
consumidors vulnerables amb dificultats 
de pagament de les factures .


49 . Cal modificar la legislació reguladora 
de l’IVA per aplicar un IVA reduït als 
consumidors vulnerables d’electricitat, 
per assimilar-ho al 10% de l’aigua o al 
tipus impositiu reduït d’altres països .


50 . Cal que les empreses distribuïdores 
informin trimestralment els ajuntaments 
respectius del nombre de talls del servei 
de subministrament d’electricitat per 
impagaments i de les altres incidències 
rellevants, especialment les que afectin 
els col·lectius especialment protegits .


57 . Cal modificar la legislació del sector 
d’hidrocarburs per establir un preu social 
per al gas butà en funció de les 
circumstàncies personals, de manera que 
se superi la situació actual en què el preu 
de la bombona és el mateix 
independentment del seu ús, com a font 
d’energia bàsica de les persones o com a 
element propi d’establiments comercials o 
recreatius, com ara les terrasses a la via 
pública .







58 . Cal modificar la legislació del sector 
d’hidrocarburs per crear un bo social del gas .


59 . Cal modificar el reglament estatal del gas 
per tal que, en els casos de tall del 
subministrament per impagament causat per 
la situació de vulnerabilitat de la persona, no 
s’hagi d’abonar el doble de les despeses de 
reconnexió per tornar a disposar del servei .


60 . Cal modificar la legislació reguladora de 
l’IVA per aplicar un IVA reduït als consumidors 
vulnerables de gas i gas butà, de manera que 
s’assimili al 10% de l’aigua o al tipus impositiu 
reduït d’altres països .


61 . Cal elaborar un model de factura per al 
subministrament de gas .


62 . Cal que les empreses distribuïdores 
informin trimestralment els ajuntaments 
respectius del nombre de talls del servei de 
subministrament de gas per impagaments i de 
les altres incidències rellevants, especialment 
les que afectin els col·lectius especialment 
protegits .


63 . Cal tenir en compte que la rehabilitació 
per millorar l’eficiència energètica dels 
edificis i dels habitatges existents té unes 
característiques específiques respecte de 
la nova construcció . Així mateix, hi 
intervenen altres agents . Per aquest motiu, 
és recomanable que, des d’un punt de vista 
normatiu, es regulin aquestes operacions 
de rehabilitació de manera específica i 
separada de la nova construcció .
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		1 . INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE L’INFORME 

		1 . INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE L’INFORME 

		En els darrers anys, i agreujats per la crisi econòmica, a la nostra societat hi ha hagut un increment dels problemes que moltes persones tenen a l’hora de fer front al pagament dels subministraments bàsics, produïts també en bona mesura a causa de l’increment de preus .

		És per això que el Síndic ha elaborat aquest document, en què pretén analitzar diverses qüestions sobre els subministraments bàsics d’electricitat, aigua i gas, mitjançant un estudi de la situació actual, del camí seguit fins arribar-hi, i també aportar un seguit de propostes per aclarir alguns conceptes i manifestar la seva posició, especialment envers els més vulnerables . Les reflexions al voltant del que hauria de ser un dret als subministraments bàsics de les persones en relació amb serveis essencials 

		La situació que viuen alguns col·lectius, que en informes previs s’ha analitzat parcialment sota l’epígraf de “pobresa energètica”, és preocupant i mereix l’atenció dels poders públics per mirar de capgirar-la i impedir un empitjorament que podria afectar la qualitat de vida, la dignitat i la salut de les persones, i alhora evitar que augmenti el nombre de persones afectades per situacions tan desfavorables .

		Aquest treball es basa en l’estudi de les resolucions prèvies del Síndic en l’àmbit de la pobresa energètica i dels subministraments bàsics, en l’anàlisi de l’ordenament jurídic que afecta aquests darrers i en l’experiència d’entitats com a Càritas Diocesana de Barcelona, Creu Roja Catalunya, la Fundació Privada Mambré, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Ecoserveis i l’Aliança contra la Pobresa Energètica, les aportacions de les quals han estat rellevants per a l’elaboració d’un treb

		Consegüentment, el document es planteja com una compilació dels principals problemes que afecten un gruix creixent de la població, i també de possibles iniciatives aplicables a curt i mitjà termini amb l’objectiu de reduir les mancances actualment existents i la vulnerabilitat a què s’enfronten moltes persones . En darrer terme, està concebut com un instrument de difusió dels drets de les persones en relació amb els subministraments bàsics i, per tant, de contribuir a un millor coneixement d’aquests drets, 
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		2 . EL DRET ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

		El reconeixement del dret als subministraments bàsics

		Avui dia es pot afirmar de forma objectiva que per viure en societat i amb dignitat com a persona hi ha uns serveis que es poden considerar mínims, essencials, generals, universals, bàsics o indispensables . Sense pretensió de caure en nominalismes i, per tant, més enllà del fet que es puguin adjectivar de diferents maneres, cal remarcar que la societat del segle XXI té unes demandes de serveis per a la vida quotidiana que no es poden ignorar .

		La nostra tradició jurídica determina que les normes jurídiques s’han d’interpretar segons el sentit propi de les paraules i la realitat social del temps en què s’han d’aplicar . Per això, aquesta institució considera que les normes jurídiques reguladores dels diferents serveis s’han d’interpretar en el sentit de fer-los efectius per a les persones que n’han de gaudir i per garantir la seva qualitat de vida .

		Els serveis públics i de qualitat són elements definitoris del model de societat i d’estat de què s’ha dotat la societat, i així ho reflecteixen les normes principals que el defineixen . És el que reclama un estat social i democràtic de dret i és el que reclamen les normes superiors de l’ordenament jurídic . La Constitució proclama la dignitat de la persona com un dels fonaments de l’ordre polític i de la pau social (article 10), alhora que inclou el dret a un habitatge digne i adequat (article 47) i un man

		L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que “totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d’interès general i que les administracions públiques han de fixar les condicions d’accés i els estàndards de qualitat d’aquests serveis, amb independència del règim de llur prestació” (article 30) . Així mateix, l’Estatut reconeix “el dret dels consumidors i usuaris a una informació veraç i entenedora sobre les característiques i els preus dels produ

		Més concretament, el legislador estatal, per mitjà de l’article 9 del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), ha establert que “els poders públics han de protegir prioritàriament els drets dels consumidors i usuaris quan guardin relació directa amb béns o serveis d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat” .

		Però, a més, en el cas de Catalunya, el legislador ha anat més enllà en establir quins són els serveis que es consideren necessaris per a la vida quotidiana . Així, el Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010, de 20 de juliol) defineix els serveis bàsics com els serveis de caràcter essencial i necessaris per a la vida quotidiana o que tenen un ús generalitzat entre les persones consumidores, entre els quals s’inclouen els subministraments (aigua, electricitat, gas), els transports, els mitjans audiovisuals

		En aquest àmbit, cal també fer una referència a la Declaració Universal dels Drets Humans Emergents (DUDHE), un instrument programàtic de la societat civil internacional dirigit als actors estatals i d’altres fòrums especialitzats per a la cristal·lització dels drets humans en el nou mil·lenni . La DUDHE sorgeix d’un procés de discussió que té com a origen un diàleg organitzat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya en el marc del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 titulat “Drets humans, nec
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		Aquesta declaració inclou, en el dret a l’existència en condicions de dignitat, “el dret a la seguretat vital, que suposa el dret de tot ésser humà i tota comunitat, per a la seva supervivència, a disposar d’aigua potable i sanejament, d’energia i d’una alimentació bàsica adequada, i a no patir situacions de fam . Tota persona té dret a un subministrament elèctric continu i suficient i a l’accés gratuït a aigua potable per satisfer les seves necessitats vitals bàsiques” .

		En qualsevol cas, aquesta institució vol evidenciar la indiscutible vigència de noves tendències que pretenen completar, polir i millorar la definició dels drets vigents amb l’objectiu de garantir a les persones una vida digna i de qualitat .

		Per això, aquesta institució, la tasca primordial de la qual és la defensa dels drets de les persones, considera essencial superar la consideració de la persona com a simple client d’una empresa subministradora per avançar cap a la consideració de la persona com a titular d’un dret subjectiu als subministraments bàsics a un preu assequible i dins d’uns paràmetres de consum bàsics, essencials o no sumptuaris .

		Així, i com un primer estadi en el reconeixement d’un dret al subministrament bàsic, cal posar el focus en el vessant assistencial o de prestació que se’n deriva . L’ordenament jurídic ha de reconèixer com a titulars del dret als subministraments bàsics totes les persones que compleixin els requisits per ser definides com a consumidores vulnerables, segons els paràmetres que estableixi la normativa per a cadascun dels serveis, inclosos els paràmetres relatius al consum .

		Com s’ha assenyalat, la dignitat de la persona implica que tothom ha de poder gaudir dels subministraments bàsics a un preu assequible sempre que el seu consum estigui dins d’uns paràmetres de consum que siguin bàsics, essencials o no sumptuaris . I aquest dret als subministraments bàsics a un preu assequible també s’ha de reconèixer a les persones que no compleixen les condicions de vulnerabilitat a què s’ha fet referència anteriorment . 

		Més enllà d’aquests límits, i sens perjudici de la garantia del subministrament, els sistemes tarifaris haurien de fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica, penalitzar el malbaratament de recursos escassos i traslladar als consums excessius o sumptuaris el cost dels subministraments bàsics dels consumidors vulnerables .

		En essència, es proposa una construcció del dret als subministraments bàsics de manera acumulativa, de baix cap a dalt: un primer esglaó de reconeixement d’aquest dret a totes les persones vulnerables comportaria la garantia del subministrament dins d’uns paràmetres de consum bàsics i a un preu social; un segon esglaó garantiria el dret al subministrament a totes les persones que no són definides com a vulnerables, però que tenen dret a pagar uns preus assequibles per uns serveis bàsics sempre que el consum

		El panorama normatiu actual dels subministraments bàsics

		A continuació, es fa una referència a cadascun dels subministraments bàsics que són objecte d’aquest informe, amb la finalitat de posar en relleu els preceptes de les respectives normatives que recullen les seves característiques d’essencialitat o d’imprescindibilitat per a la vida quotidiana .

		Tanmateix, i com es podrà apreciar, encara s’està lluny del reconeixement normatiu, tant en l’àmbit català o espanyol com internacional, d’un dret subjectiu al subministrament amb relació als serveis que s’esmenten a continuació, ja que, certament, la normativa no és gens agosarada en aquest sentit .

		Electricitat

		El preàmbul de la Llei del sector elèctric (Llei 24/2013, de 26 de desembre) assenyala que “el subministrament d’energia elèctrica constitueix un servei d’interès econòmic general, ja que l’activitat econòmica i humana no es pot entendre avui dia sense la seva existència” . Ara bé, no hi ha cap menció de la consideració de l’electricitat com a servei bàsic o essencial per a la vida quotidiana .

		Les úniques mencions que s’hi acosten són les referides al bo social, que es considera obligació de servei públic segons el que disposa la normativa europea, i així ho recull l’article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i als subministraments essencials enumerats en l’article 52 .4 de la Llei i per als quals no es pot suspendre en cap cas el subministrament d’energia elèctrica, és a dir, enllumenat públic, subministrament d’aigua per a consum humà, instal·lacions de defensa nacio

		A més, el preàmbul del Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació, assenyala que “l’obligació de subministrament a preu voluntari per al petit consumidor i a tarifa d’últim recurs es configura com una obligació de servei públic” .

		Aigua

		El 2010 les Nacions Unides van declarar el dret a l’aigua potable i el sanejament com un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida i de tots els drets humans, és a dir, “el dret de tots a disposar d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic .”
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		Pel que fa a l’ordenament intern, tant la legislació bàsica de règim local com la legislació catalana inclouen l’abastament domiciliari d’aigua potable entre els serveis mínims que han de prestar tots els municipis .

		El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre) disposa que “la Generalitat exerceix les seves competències en matèria d’aigües i obres hidràuliques, vetllant per l’ús sostenible, l’estalvi, la reutilització, l’optimització i l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics, i fent possible un nivell bàsic de l’ús domèstic a un preu assequible” (article 3) . A més, el mateix precepte afegeix que, amb aquesta finalitat, la Generalitat ordena la seva

		Gas

		El preàmbul de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, assenyala que “se suprimeix en el sector del gas la consideració de servei públic” i el legislador indica el següent: “S’estima que per exercir el conjunt de les activitats regulades en aquesta Llei no es requereix la presència i responsabilitat de l’Estat . No obstant això, s’ha mantingut per a totes elles la consideració d’activitats d’interès general que ja recollia la Llei 34/1992, de 22 de desembre, d’ordenació del sector petrol

		Tanmateix, cal fer notar que la mateixa Llei del sector d’hidrocarburs imposa l’obligació als distribuïdors de gas natural d’aplicar “les mesures que s’estableixin en relació amb la protecció de consumidors que tinguin la consideració d’essencials” (article 74 .1 .m) .

		El gas butà, font d’energia tradicionalment utilitzada en bombona de 12,5 kg per moltes persones en situació de vulnerabilitat econòmica, té un preu màxim fixat periòdicament pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme . Aquests preus afecten les bombones de gas butà, un gas liquat del petroli (GLP) envasat, de càrrega igual o superior a 8 kg i inferior a 20 kg, ja que, per contra, el preu és lliure per a les bombones de 6 kg o inferior (també conegudes com a “càmping gas”) . La propera revisió del preu de
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		Els col·lectius especialment protegits pel Codi de consum de Catalunya

		L’article 42 .3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya remarca que “els poders públics han de vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables .”

		L’article 123 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que “correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum, que inclou en tot cas:

		a) La defensa dels drets dels consumidors i els usuaris, proclamats per l’article 28, i l’establiment i l’aplicació dels procediments administratius de queixa i reclamació .

		a) La regulació i el foment de les associacions dels consumidors i els usuaris i llur participació en els procediments i afers que les afectin .

		b) La regulació dels òrgans i els procediments de mediació en matèria de consum .

		c) La formació i l’educació en el consum .

		d) La regulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris .”

		D’acord amb això, l’article 111-2 del Codi de consum de Catalunya incorpora el concepte de col·lectius especialment protegits, que defineix en els termes següents:

		“Col·lectius especialment protegits: col·lectius que, per la concurrència de determinades característiques, són especialment vulnerables pel que fa a les relacions de consum . En qualsevol cas, la protecció especial s’ha de donar tenint en compte la persona consumidora mitjana del col·lectiu en què s’integra la persona consumidora . En particular, són col·lectius especialment protegits: els infants i els adolescents, les persones grans, les persones malaltes, les persones amb discapacitats i qualsevol altre

		Aquesta definició es completa amb el que disposa l’article 121-3 del mateix Codi de consum de Catalunya:

		“1 . Els drets de les persones consumidores que afectin col·lectius especialment protegits gaudeixen d’una atenció especial i preferent per part dels poders públics, d’acord amb el que estableixen aquesta llei, les disposicions que la despleguin i la resta de l’ordenament jurídic .

		2 . Les persones amb discapacitat, especialment, han de tenir garantit l’accés adequat a la informació sobre els béns i serveis, i el ple exercici i el gaudi dels drets i les garanties que recull aquesta llei, de la mateixa manera que la resta de persones consumidores .”

		Segons el mateix Codi de consum, “qualsevol òrgan o organisme de titularitat pública dependent d’una administració pública catalana que acompleixi tasques d’informació, orientació i assessorament a les persones consumidores té la consideració de servei públic de consum” i aquests serveis estan habilitats per la mateixa llei (article 126-10 .1 .g) per exercir, entre d’altres, la funció següent:

		“Educar i formar en consum les persones consumidores, particularment els col·lectius especialment protegits, sia per mitjà d’actuacions directes sia a través dels mitjans de comunicació de titularitat pública .”

		En matèria de formació en consum, el Codi de consum determina que “el Govern ha de garantir la formació contínua i permanent de les persones consumidores, amb l’impuls i el foment de la formació permanent dels joves i dels adults com a persones consumidores, amb una atenció especial als col·lectius especialment protegits i amb necessitats específiques”(article 126-18) .

		 



		Finalment, cal tenir present que el Codi de consum considera infracció molt greu la que s’hagi comès “aprofitant la situació especial de desequilibri o indefensió de determinades persones consumidores o de col·lectius especialment protegits” (article 332-4) .

		Per tant, doncs, en vista del que s’ha exposat, es pot afirmar que el legislador ha volgut oferir un grau de protecció extraordinari –especial i preferent, en termes de l’article 121-3 .1 del Codi de consum– en qualsevol relació de consum a les persones que integren els col·lectius definits per la llei, protecció que òbviament és aplicable quan la relació de consum es dóna en l’àmbit d’uns serveis bàsics com ara els subministraments .  



		 http://www.idhc.org/cat/documents/Biblio/DUDHE.pdf

		 http://www.idhc.org/cat/documents/Biblio/DUDHE.pdf
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		 Observació 15 (2002) del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC).
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		 Ordre IET/337/2014, de 6 de març, per la qual es modifica l’Ordre IET/463/2013, de 21 de març, per la qual s’actualitza el sistema de determinació automàtica de preus màxims de venda, abans d’impostos, dels gasos liquats del petroli envasats.

		 Ordre IET/337/2014, de 6 de març, per la qual es modifica l’Ordre IET/463/2013, de 21 de març, per la qual s’actualitza el sistema de determinació automàtica de preus màxims de venda, abans d’impostos, dels gasos liquats del petroli envasats.
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		3 . L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES

		El dret a l’habitatge i als subministraments bàsics

		La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, comença la seva exposició de motius amb l’afirmació que “l’habitatge és una de les preocupacions més importants per a la ciutadania catalana” i que la llei “pretén garantir el dret a l’habitatge amb el benentès que aquest dret inclou l’entorn urbà en què s’integra” i que “hi ha connexions entre el dret a l’habitatge digne i adequat i altres drets constitucionals que no són possibles sense el primer” . El dret a l’habitatge es defineix en l’article 

		Per tant, d’aquesta definició ja es deriva que els subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) constitueixen un element essencial de l’habitatge, i així ho confirma la normativa sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges (Decret 55/2009, de 7 d’abril), quan determina que tots els habitatges han de disposar dels “serveis d’aigua freda i calenta, evacuació d’aigües i electricitat” o d’un “aparell de cocció elèctric o de gas” per a la cuina . A més, s’obliga les empreses subministradores d’energi

		El dret a l’habitatge també està afectat per aquest procés de redefinició per garantir-ne l’efectivitat, atès que, perquè aquest dret sigui plenament vigent, es requereix que l’habitatge disposi dels mínims subministraments bàsics perquè la persona pugui viure amb dignitat i utilitzar-los en el seu dia a dia . El dret constitucional i estatutari a l’habitatge fa referència a un habitatge en condicions adequades i, per tant, que pugui dotar-se d’uns serveis bàsics, com ara l’aigua o l’electricitat o el gas, 

		Tanmateix, la garantia de les condicions per poder gaudir efectivament dels serveis que defineixen l’habitatge és avui dia en mans de moltes entitats socials que ajuden les persones a pagar, en tot o en part, les factures dels subministraments d’electricitat, aigua o gas . La realitat és que el que hauria de ser responsabilitat o competència de les administracions públiques està sent assumit en bona part per la societat civil, sigui per mitjà d’entitats del tercer sector social, associacions de veïns, ONG, 

		L’eficiència energètica als habitatges

		Les despeses lligades al consum d’energia a les llars estan fortament determinades tant pels hàbits de les persones com per la qualitat de la construcció dels habitatges . La tendència general consisteix a lligar el concepte de benestar amb un consum energètic elevat . Però, en el fons, el que les persones volen és gaudir dels serveis que l’energia els proporciona en el moment en què els necessiten . L’objectiu, doncs, és aconseguir el màxim de serveis amb el mínim consum d’energia; és a dir, un màxim d’efi

		Així, d’una banda, cal que les famílies prenguin determinades mesures d’estalvi energètic i modifiquin costums en l’ús dels aparells electrodomèstics i dels habitatges . Amb aquesta finalitat, les administracions i organitzacions de consumidors i usuaris han desenvolupat una important tasca pedagògica i d’educació en l’estalvi energètic .

		D’altra banda, però, l’eficiència energètica ve marcada pels paràmetres constructius de l’habitatge . Més d’un 40% del consum final d’energia a la Unió Europea està lligat al sector residencial i terciari . En vista de l’augment del consum energètic i per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, que revisa la Directiva 2002/91/CE, de 16 de desembre, referent a l’eficiència energètica dels edificis, proposa per a l’
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		En aquest marc normatiu europeu, les normes d’edificació han anat incorporant criteris d’eficiència energètica i de sostenibilitat, principalment per als habitatges de nova construcció . Així, el document bàsic HE, d’estalvi d’energia, publicat en el BOE del 12 de setembre de 2013, i que forma part del Codi tècnic de l’edificació, té com a objecte establir regles i procediments que permeten complir el requisit bàsic d’estalvi d’energia . Les prescripcions que conté són aplicables a la construcció d’habitatg

		De la mateixa manera, el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis respon a aquest criteri de sostenibilitat en el disseny, la construcció i la utilització de l’edificació . La Generalitat, mitjançant aquest decret, incideix en els usos edificatoris i fixa uns paràmetres d’ecoeficiència pel que fa a l’aigua, l’energia, els materials i els sistemes constructius i els residus . Amb aquesta finalitat, “el Decret preveu que tots els proje

		S’ha de tenir en compte, però, que a l’Estat hi ha un parc edificat de 25 .208 .622 d’habitatges, dels quals un 21%, 5 .226 .133 d’habitatges, té més de cinquanta anys i un 55%, 13 .759 .266 habitatges, més de trenta (Preàmbul de la Llei 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació urbana) . És a dir, el parc d’habitatges existent té un alt grau d’envelliment, són edificis anteriors a les condicions del Codi tècnic d’edificació i, fins i tot, es van construir sense cap mena d’exigència tèrmica (abans d

		A aquest objectiu, hi respon la Llei 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació urbana, anomenada Llei de les 3 R, que té com a objectius:

		•Potenciar la rehabilitació d’edificis i la regeneració i renovació urbanes eliminant les barreres actuals i habilitant mecanismes que ho facin possible .

		•Oferir un nou marc normatiu idoni per reconvertir i reactivar el sector .

		•Fomentar la qualitat, la sostenibilitat i la competitivitat per apropar-nos al model europeu, especialment en el comportament energètic dels edificis .

		També s’ha d’esmentar la Directiva europea 2002/91/CE, modificada per la Directiva 2010/31/UE, la qual imposava l’obligació de certificar l’eficiència energètica dels edificis . El Reial decret 47/2007 la va transposar a l’Estat espanyol amb relació als edificis nous . El Reial decret 235/2013 va incloure els edificis existents, respecte dels quals l’1 de juny de 2013 va entrar en vigor l’obligatorietat de disposar d’aquesta certificació per vendre o llogar un habitatge . La certificació tècnica és un mitjà

		Tanmateix, per poder plantejar millores cal conèixer amb detall els consums i les emissions . Per obtenir aquesta informació és indispensable la col·laboració de les companyies elèctriques .

		Si bé la legislació aplicable a l’edificació regula l’eficiència energètica dels edificis i, cada cop més, va centrant la seva atenció en la rehabilitació del parc immobiliari existent, el finançament d’aquestes operacions, en moments de crisi com l’actual, es converteix en un problema . Cal tenir en compte que les llars en situació de pobresa energètica no tenen els recursos necessaris per invertir en la millora de l’eficiència dels habitatges . Per rehabilitar els edificis i els habitatges, aquestes famíl

		Relacionat amb aquesta problemàtica, hem de referir-nos al “tot elèctric” en habitatges socials . Certament, en comparació amb el gas, el “tot elèctric” ofereix seguretat en l’ús domèstic, per la qual cosa és una solució idònia quan els habitatges van adreçats a determinats col·lectius, com pot ser la gent gran .

		Ara bé, cal tenir en compte que per generar energia elèctrica només s’aprofita un terç de la calor que desprèn el combustible que es crema en una central generadora d’electricitat . Quan es fa servir aquesta electricitat per generar novament calor, en una cuina o mitjançant la calefacció, s’està  fent una transformació innecessària . Així doncs, en els aparells que tenen com a missió generar calor (estufes, calefaccions, cuines, calderes, etc .) és més sostenible emprar un combustible (biomassa o gas, que s

		En aquest sentit, no s’ha d’oblidar que els habitatges socials van adreçats a les persones que no poden concórrer en el mercat lliure d’habitatges per poder satisfer el seu dret a un habitatge digne i adequat . En conseqüència, cal tenir en compte aquest paràmetre de recursos econòmics per cercar per a aquestes persones un abaratiment en els costos de servei i subministrament i de conservació i modificació d’instal·lacions .



		4 . ALGUNES XIFRES RELLEVANTS SOBRE ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

		4 . ALGUNES XIFRES RELLEVANTS SOBRE ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

		Les dades, xifres i estadístiques relatives a l’electricitat, l’aigua i el gas són abundants, tant en els àmbits de Catalunya i Espanya com en la Unió Europea, i desbordaria l’objecte d’aquest informe recollir-ne la totalitat . 

		Tanmateix, cal reconèixer que algunes xifres són especialment rellevants per entendre el sentit de les consideracions que conté aquest informe i, especialment,  les conclusions, les recomanacions i els suggeriments formulats . Per això, tot seguit es fa menció d’algunes d’aquestes xifres, juntament amb la citació de la font d’on s’han obtingut . 

		Els preus de l’electricitat i el gas a la Unió Europea

		La Comissió Europea va fer pública, en data 22 de gener de 2014, una comunicació adreçada al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions sobre els preus i el cost de l’energia a Europa .
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		Aquesta comunicació, en l’apartat de conclusions, assenyala el següent:

		“En analitzar les tendències dels preus de l’energia des del 2008, es poden extreure les conclusions següents: 

		Els preus de l’electricitat i, el que és més important, els seus costos van continuar augmentant en general tant per a les llars com per a la indústria, malgrat la caiguda o l’estabilització dels nivells de consum . Els preus del gas van fluctuar, però no van augmentar significativament durant el període 2008-2012 . 

		Aquest augment dels preus està causat principalment pels augments en els impostos o gravàmens i en els costos de la xarxa . L’evolució del component energia dels preus va ser desigual; en països amb una gran implantació de l’energia eòlica i solar hi ha hagut una pressió cap a avall en els preus majoristes de l’electricitat, però no en d’altres . Els progressos assolits en el funcionament del mercat interior de l’energia haurien d’haver tingut un impacte positiu i assegurar la convergència dels preus dels m

		Les tendències de la UE oculten grans disparitats entre els estats membres i els diferents sectors de la indústria . Aquesta circumstància apunta a debilitats en el mercat interior de l’energia, amb grans diferències entre les polítiques dels estats membres sobre els costos de la xarxa i els impostos i els gravàmens .” 

		D’altra banda, Eurostat, l’oficina d’estadística de la Comissió Europea publica regularment dades sobre l’evolució dels preus de l’electricitat i el gas natural, tant per a ús domèstic com industrial, dels estats de la Unió Europea, i també de Noruega, Islàndia i d’altres .

		En la publicació de les dades, Eurostat adverteix que el preu de l’energia a la Unió Europea depèn d’una varietat de diferents condicions d’oferta i demanda, inclosa la situació geopolítica, la diversificació de les importacions, els costos de la xarxa de transport de l’electricitat, els costos de la protecció del medi ambient, les condicions climàtiques severes que hi pugui haver en determinats estats o els nivells dels impostos especials i la fiscalitat de cada estat . 

		En qualsevol cas, la taula que es mostra a continuació presenta uns preus que inclouen impostos, gravàmens i IVA per als consumidors domèstics, però exclouen els impostos i gravàmens reemborsables i l’IVA per als usuaris industrials o empresarials . Aquesta taula d’Eurostat ofereix una visió general dels preus mitjans en euros per quilowatt hora d’electricitat i de gas natural per als últims tres anys (primer semestre de cada any) .
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		 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0021:FIN:ES:PDF

		 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0021:FIN:ES:PDF
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		 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Electricity_and_natural_gas_price_statistics
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		Preus electricitat (per kWh)

		Preus electricitat (per kWh)



		Preus gas (per kWh)

		Preus gas (per kWh)
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		Ús domèstic (1)

		Ús domèstic (1)



		Ús industrial (2)

		Ús industrial (2)



		Ús domèstic (3)

		Ús domèstic (3)



		Ús industrial (4)

		Ús industrial (4)





		TR

		2012

		2012

		s1



		2013
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		0,102

		0,102

		0,102
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		Macedònia
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		-





		-

		-

		-
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		Bòsnia i 

		Bòsnia i 
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		Kosovo**
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		-





		0,070

		0,070

		0,070





		0,070

		0,070

		0,070





		-

		-

		-
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		-
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		* Dades provisionals de 2014 de l’ús domèstic de l’electricitat

		* Dades provisionals de 2014 de l’ús domèstic de l’electricitat

		 

		**Kosovo d’acord amb la Resolució 1244 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides



		(1) Consum anual: 2 500 kWh < consum < 5 000 kWh.

		(1) Consum anual: 2 500 kWh < consum < 5 000 kWh.

		 

		(2)Consum anual: 500 MWh < consum < 2 000 MWh.

		 

		(3) Consum anual: 5 600 kWh < consum< 56 000 kWh (20 - 200 GJ).

		 

		(4) Consum anual: 2 778 MWh < consum < 27 778 MWh (10 000 - 100 000 GJ). 





		Altres documents que aporten dades sobre els preus de l’electricitat a Espanya són els següents:

		Altres documents que aporten dades sobre els preus de l’electricitat a Espanya són els següents:

		• “Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea: una perspectiva española”, elaborat per Funseam- Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental .

		6



		• “Evaluación de las tarifas eléctricas entre 1993 y 2014”, elaborat per Facua – Consumidores en Acción .

		7



		Els components de la factura de l’electricitat i de l’aigua

		La factura del subministrament d’electricitat inclou diversos conceptes, directament lligats a l’energia consumida i a la potència contractada, a més dels impostos (IVA i impost sobre l’electricitat) i, si s’escau, del preu del lloguer dels comptadors . 

		El document “Contribución de las compañías que integran Unesa al desarrollo de la sociedad española”, elaborat per Unesa- Asociación Española de la Industria Eléctrica,  detalla els pes percentual dels diversos components de la factura elèctrica en els termes següents:

		8





		 http://www.funseam.com/phocadownload/Informes/informe_funseam_anlisis_comparativo_de_los_precios_de_la_electricidad_ue-espaa.pdf

		 http://www.funseam.com/phocadownload/Informes/informe_funseam_anlisis_comparativo_de_los_precios_de_la_electricidad_ue-espaa.pdf

		6



		 http://facua.org/es/documentos/evoluciontarifaselectricas1993-2013.pdf 

		7



		 http://www.unesa.es/biblioteca/category/1-estudios?download=132:qcontribucion-de-las-companias-que-integran-unesa-al-desarrollo-de-la-sociedad-espanolaq

		8





		Components de la factura elèctrica 2013

		Components de la factura elèctrica 2013

		Components de la factura elèctrica 2013



		Font: Unesa- Asociación Española de la Industria Eléctrica

		Font: Unesa- Asociación Española de la Industria Eléctrica





		En el cas de l’aigua, l’Agència Catalana de l’Aigua ha publicat un document titulat “Estructura de la tarifa de l’aigua” (2014), en el qual detalla la composició de la factura del subministrament d’aigua i la distribució per conceptes del preu mitjà domèstic . 

		En el cas de l’aigua, l’Agència Catalana de l’Aigua ha publicat un document titulat “Estructura de la tarifa de l’aigua” (2014), en el qual detalla la composició de la factura del subministrament d’aigua i la distribució per conceptes del preu mitjà domèstic . 
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		Amb caràcter general, la factura de l’aigua inclou la part dedicada a la tarifa o preu del subministrament (que pot incloure una quota fixa de servei i/o un mínim de consum o facturació o una part variable per blocs de consum), el cànon de l’aigua, el clavegueram i l’IVA, a banda d’altres possibles conceptes no relacionats amb el cicle de l’aigua que de vegades es cobren amb la factura del subministrament d’aigua .

		Així, segons aquest document de l’ACA, la distribució per conceptes del preu mitjà domèstic és la següent:



		Representativitat dels conceptes

		Representativitat dels conceptes

		Representativitat dels conceptes



		Txt_gral

		Figure



		Font: ACA

		Font: ACA





		 http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/tramitacions/canon_aigua/documents/components_factura_aigua.pdf

		 http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/tramitacions/canon_aigua/documents/components_factura_aigua.pdf
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		-





		L’IVA dels subministraments bàsics a la Unió Europea

		L’IVA dels subministraments bàsics a la Unió Europea

		El Reial decret llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va elevar els tipus impositius general i reduït de l’impost sobre el valor afegit, a fi d’aproximar els tipus de gravamen als que s’apliquen a la Unió Europea, segons indica el preàmbul de la mateixa norma . 

		Així, aquesta reforma impositiva, en vigor des de l’1 de setembre de 2012, va comportar, entre altres aspectes, un augment del tipus general de l’IVA del 18% al 21%, mentre que el tipus reduït va pujar del 8 al 10% i el tipus superreduït es va mantenir en el 4% . 

		D’acord amb això, actualment el tipus d’IVA aplicable al subministrament d’electricitat i de gas a Espanya és del 21%, tot i que no a tots els estats de la UE és així . Hi ha tipus que van des del 5,5% per als consumidors vulnerables a França o del 6% a Bèlgica fins al 25% de Dinamarca, per posar-ne alguns exemples .  

		En el cas de l’aigua, el tipus vigent a Espanya és del 10%, aplicable al consum d’aigua, el clavegueram i el cànon de l’aigua, tot i que el tipus és del 21% pel que fa a altres operacions, com ara la conservació i el manteniment dels comptadors .

		La següent taula elaborada per la Comissió Europea permet visualitzar en data 1 de juliol de 2014 els diferents tipus impositius de l’IVA existents a la UE amb relació a la distribució d’aigua, electricitat i gas natural:



		0: taxa zero (exoneració amb dret de reemborsament)ex: exonerat 

		0: taxa zero (exoneració amb dret de reemborsament)ex: exonerat 

		Taxació del subministrament de béns i la prestació de serveis als estats membres segons les categories de l’annex III de la Directiva 2006/112/CE

		Taxació del subministrament de béns i la prestació de serveis als estats membres segons les categories de l’annex III de la Directiva 2006/112/CE

		Taxació del subministrament de béns i la prestació de serveis als estats membres segons les categories de l’annex III de la Directiva 2006/112/CE

		Taxació del subministrament de béns i la prestació de serveis als estats membres segons les categories de l’annex III de la Directiva 2006/112/CE
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		 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_fr.pdf

		 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_fr.pdf

		10





		5 . LA INFORMACIÓ SOBRE ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

		5 . LA INFORMACIÓ SOBRE ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

		La informació sobre els preus dels subministraments bàsics

		Amb caràcter general, els deures i les obligacions d’informació al consumidor persegueixen assegurar la llibertat i la racionalitat en la decisió de contractar, és a dir, es tracta d’assegurar que el consumidor pugui fer un judici correcte tant de la conveniència econòmica com de l’oportunitat del contracte . Atès que queda afectada la decisió mateixa de contractar (o no), cal informar adequadament abans de la formalització del contracte sobre les diferents circumstàncies econòmiques i jurídiques a les qual

		Però aquest conjunt de deures i obligacions d’informació també persegueix la protecció de la competència en el mercat, atès que ha de permetre a les persones interessades una comparació de les diferents ofertes existents .

		D’acord amb això, el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris regula en l’article 60 la informació prèvia al contracte i, en conseqüència, detalla que “abans de contractar, l’empresari ha de posar a disposició del consumidor i usuari de manera clara i comprensible i adaptada a les circumstàncies la informació rellevant, veraç i suficient sobre les característiques essencials del contracte, en particular sobre les seves condicions jurídiques i econòmiques, i dels béns o serve

		És remarcable que el legislador hagi volgut recollir expressament en la llei que aquesta obligació també és aplicable als contractes per al subministrament d’aigua, gas o electricitat(article 60 .3) .

		 



		Aquest mateix precepte determina que a aquests efectes és rellevant l’obligació d’informació sobre els béns o serveis i el seu preu total, “inclosos tots els impostos i taxes” . Tanmateix, la llei precisa que si per la naturalesa dels béns o serveis el preu no es pot calcular raonablement amb anterioritat o està subjecte a l’elaboració d’un pressupost, cal assenyalar la forma en què es determina el preu i totes les despeses addicionals .

		Ara bé, el legislador s’ha preocupat de remarcar que “en tota informació al consumidor sobre el preu dels béns o serveis, inclosa la publicitat, s’ha d’informar del preu final complet, desglossant, si s’escau, l’import dels increments o descomptes que siguin aplicables, de les despeses que es repercuteixin al consumidor i usuari i de les despeses addicionals per serveis accessoris, finançament o altres condicions de pagament similars” .

		Val a dir que amb relació als contractes a distància i als contractes formalitzats fora de l’establiment mercantil, l’article 97 del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris atorga un mateix nivell de protecció pel que fa a la informació precontractual que s’ha de lliurar al ciutadà .

		Tota aquesta teoria general sobre la informació precontractual al consumidor es posa en dubte quan es tracta de subministraments bàsics amb relació als quals la capacitat d’elecció del consumidor és limitada o, fins i tot, nul·la . En aquest sentit, no són poques les veus que afirmen que han estat escassos els beneficis que la liberalització de l’energia elèctrica o del gas ha comportat per als consumidors . I, amb relació al subministrament d’aigua, per raons òbvies, no hi ha capacitat d’elecció possible d

		Precisament per això, cal reforçar els mecanismes d’informació al consumidor i cal fer més clars i entenedors els contractes, les factures i qualsevol document relatiu al servei de què es tracti .

		La informació sobre els preus de l’electricitat
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		En el cas de l’electricitat, el mecanisme de fixació del preu establert pel Reial decret 216/2014, de 28 de març, és paradigmàtic de la complexitat a la qual s’ha d’enfrontar el consumidor en la seva vida quotidiana .

		Així, el nou sistema de preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) ha canviat la manera per la qual es calcula el preu de l’energia en la factura del petit consumidor: si abans es fixava mitjançant una subhasta trimestral, el Reial decret 216/2014 determina que aquesta es facturarà a partir del preu del mercat d’electricitat .

		A banda de les previsions transitòries per a la implementació d’un sistema que ja està en vigor des de l’1 d’abril de 2014, a la primera factura sota el nou sistema, s’ajustarà el preu de l’electricitat al preu real de mercat, és a dir, al preu horari resultant en el mercat elèctric, d’acord amb una formulació que calcularà Red Eléctrica de España SA (REE) i que publicarà en la seva pàgina web el dia anterior al de subministrament .
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		En aquesta línia, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha habilitat en la seva pàgina web una eina que permet als consumidors acollits al PVPC simular la seva facturació mitjançant la introducció de les dades necessàries . Això ho determina l’article 20 .3 del Reial decret 216/2014, que també remet al web de la CNMC per consultar la llista de totes les empreses comercialitzadores que en les seves factures hauran d’incloure la referència a la pàgina web on es recollirà la informació rela
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		Més enllà de les reflexions que es poden fer sobre la complexitat intrínseca d’un sistema que factura l’electricitat a partir del preu d’aquesta en cada hora del dia, cal remarcar les limitacions d’informació i transparència per als consumidors que suposa un sistema d’informació i publicació de preus de base fonamentalment telemàtica .

		Aquesta institució ha fet des de fa anys recomanacions a les administracions públiques perquè vetllin per evitar l’anomenada bretxa digital, amb una especial atenció als col·lectius més desfavorits . El risc de caure en situacions de discriminació per la manca d’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és especialment elevat entre els consumidors més vulnerables, que normalment no són els que tenen accés a consultar per Internet els preus de l’energia per a l’endemà .

		Si bé la incorporació de les noves tecnologies pot comportar grans oportunitats de millora en molts àmbits, alhora és un risc, ja que la bretxa digital que comporta l’extensió de les TIC pot fer créixer les desigualtats existents i també crear-ne de noves si no s’adopten les mesures de prevenció i de correcció oportunes que garanteixin l’accés universal a les TIC .
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		Les alternatives al PVPC són dues: contractar el subministrament d’energia elèctrica amb qualsevol empresa comercialitzadora en el mercat lliure d’acord amb el preu i les condicions que es pactin o contractar l’electricitat a un preu fix anual, ja que la normativa obliga que les empreses comercialitzadores de referència ofereixin aquest preu fix anual com alternativa al PVPC .

		Tanmateix, en el cas dels contractes d’electricitat a preu fix anual, cal tenir present que l’article 14 .8 del Reial decret 216/2014 habilita l’empresa comercialitzadora al cobrament d’una penalització màxima d’un 5% del preu del contracte per l’energia estimada pendent de subministrament en cas que el consumidor decideixi desvincular-se del contracte abans de l’any .

		Respecte d’això, cal fer notar que el legislador ha establert que “en els contractes de prestació de serveis o subministrament de productes de tracte successiu o continuat es prohibeixen les clàusules que estableixin terminis de durada excessiva o limitacions que excloguin o obstaculitzin el dret del consumidor i usuari a posar fi al contracte” . Així ho determina l’article 62 .3 del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, que afegeix el següent:

		“El consumidor pot exercir el seu dret a posar fi al contracte de la mateixa forma en què el va formalitzar, sense cap tipus de sanció o de càrregues oneroses o desproporcionades, com ara la pèrdua de les quantitats abonades per avançat, l’abonament de quantitats per serveis no prestats efectivament, l’execució unilateral de les clàusules penals que s’hagin fixat contractualment o la fixació d’indemnitzacions que no es corresponguin amb els danys efectivament causats .”

		La informació sobre els preus de l’aigua

		En el cas de l’aigua, i de forma anàloga al que succeeix en el mercat elèctric, també són rellevants els dèficits d’informació sobre el preu de la factura de l’aigua i dels seus components .

		Ara bé, cal tenir present que el subministrament d’aigua és un servei de competència local i que, en conseqüència, la regulació dels drets dels consumidors d’aquest servei es fa per mitjà de les ordenances o dels reglaments locals . Això representa que, més enllà de la normativa general sobre consum, calgui tenir present l’ordenança o el reglament concret per conèixer el règim jurídic en cada cas individual, fet que –efectivament– pot generar certa incomprensió a algunes persones quan comparen el preu o les

		Val a dir que la resolució del Síndic de Greuges de juny de 2012 sobre el preu de l’aigua, emesa en el marc de l’actuació d’ofici O-02582/2011, ja s’encarregava de remarcar les mancances en aquest àmbit . En concret, en aquesta resolució s’exposava el següent:

		“El desconeixement del significat d’alguns dels conceptes que consten en la factura de l’aigua poden dificultar-ne la comprensió a alguns dels usuaris . Una clara comprensió de les factures ha de permetre al ciutadà planificar millor el seu consum i, alhora, detectar qualsevol possible error, que d’aquesta manera es podrà esmenar amb més facilitat i rapidesa .

		Així, com a complement del que s’ha exposat en el punt anterior, el Síndic defensa la necessitat de lliurar a les persones interessades la informació suficient sobre el cost total del que implica la sol·licitud del consumidor de contractar el servei, tenint en compte que el preu n’és un element determinant .

		Igualment, els prestadors del servei han de tenir present que aquesta informació s’ha de lliurar una sola vegada i de manera entenedora i completa .

		Així mateix, en la informació que l’usuari rep amb relació als drets d’escomesa, el Síndic considera que s’hauria d’incloure la referència a l’acord d’aprovació dels preus i a la seva data de publicació en el diari oficial corresponent, amb l’objectiu de garantir una informació més adequada a l’usuari .”

		A tot això, cal sumar-hi la necessitat d’incrementar la transparència i la informació sobre la formació dels preus de l’aigua en alta (a nivell majorista) per part d’ATLL .

		La informació sobre els preus del gas

		En el cas del gas, és rellevant tenir present l’article 57 bis de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs, sobre els drets dels consumidors en relació amb el subministrament de gas, ja que expressament recull el dret a “rebre informació transparent sobre els preus, tarifes i condicions generals aplicables a l’accés i a l’ús dels serveis de gas” .

		Altres drets del consumidor que recull el mateix precepte i que tenen incidència en la informació sobre l’import del subministrament són els següents:

		“Dret a tenir a la seva disposició les dades pròpies de consum .

		Dret a ésser informat adequadament del consum real de gas i de les despeses corresponents .

		Dret a rebre una liquidació del compte després de qualsevol canvi de subministrador de gas natural .”

		El Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural, regula l’obligació dels consumidors d’abonar els drets d’escomesa “abans de la realització de les instal·lacions necessàries per al subministrament sol·licitat (article 26 .4) . Aquesta norma també regula els drets d’alta i els contractes de subministrament .

		-
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		La informació sobre el dret de desistiment i la prohibició de subministraments no sol·licitats

		Cal fer menció de dues novetats introduïdes en la darrera modificació efectuada en el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, modificació que es va dur a terme per mitjà la Llei 3/2014, de 27 de març, per incorporar les directives de la UE en la matèria .

		En primer lloc, cal fer esment de l’augment de set a catorze dies naturals del termini de què disposa el ciutadà per exercir el seu dret de desistiment, és a dir, la facultat que hom té com a persona consumidora de deixar sense efecte un contracte formalitzat, notificant-ho a l’empresari segons el termini establert, sense necessitat de justificació i sense penalització .

		Es pot objectar, tanmateix, que el legislador no ha estat més garantista dels drets del consumidor, ja que podia haver establert que el còmput dels catorze dies es faria en dies hàbils en lloc de naturals .

		En qualsevol cas, cal remarcar que l’article 106 .6 del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, estableix el següent per als subministraments bàsics:

		“En cas de contractes per al subministrament d’aigua, gas, electricitat –quan no estiguen envasats per a la venda en un volum delimitat o en quantitats determinades–, o calefacció mitjançant sistemes urbans, en els quals el subministrament ja s’estava efectuant prèviament a la contractació del servei, llevat que expressament s’indiqui el contrari, s’entén l’interès del consumidor a continuar amb el subministrament del servei, i l’ha de tornar a subministrar el seu subministrador anterior . Per contra, si pr

		La rellevància del dret de desistiment i de la forma d’acreditar-ne l’exercici queda ben palesa pel fet que els annexos del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris inclouen un model de document d’informació al consumidor sobre el desistiment i un model de formulari de desistiment .

		La segona qüestió que cal remarcar se centra en l’article 66 quater, dedicat a la prohibició de subministraments no sol·licitats pel consumidor . És significatiu que l’ordenament jurídic incorpori amb caràcter general una prohibició expressa d’aquest caràcter i que, a més, es refereixi de forma específica als subministraments d’electricitat, aigua i gas, com es pot veure a continuació:

		“1 . Queden prohibits la tramesa i el subministrament al consumidor i usuari de béns, d’aigua, gas o electricitat […] o de prestació de serveis no sol·licitats per ell, quan les trameses i els subministraments esmentats incloguin una pretensió de pagament de qualsevol naturalesa .

		En cas que així es faci, i sense  perjudici de la infracció que això suposi, el consumidor i usuari receptor no està obligat a la seva devolució o custòdia, ni se li pot reclamar cap pagament per part de l’empresari que va enviar el bé o va subministrar el servei no sol·licitat . En aquest cas, la manca de resposta del consumidor i usuari a aquesta tramesa, subministrament o prestació de serveis no sol·licitats no es considera consentiment .

		En cas de contractes per al subministrament d’aigua, gas, electricitat […], en els quals el subministrament ja s’estava prestant prèviament al subministrament no sol·licitat al nou subministrador, s’entén l’interès del consumidor a continuar amb el subministrament del servei amb el seu subministrador anterior, i ha de tornar a ser subministrat per aquest, qui té dret a cobrar els subministraments a l’empresa que va subministrar indegudament .”

		L’article 108 .4 del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris concreta les condicions en què el consumidor no ha d’assumir cap despesa quan el subministrament d’electricitat, agua o gas s’ha efectuat durant el període de desistiment .

		Per tant, cal fer difusió d’aquesta prohibició i, alhora, dels drets dels consumidors amb relació als subministraments no sol·licitats, problemàtica que malauradament ocupa l’atenció del Síndic de Greuges sovint, com es va recollir en l’Informe anual al Parlament 2012, en el capítol dedicat a les altes i modificacions de contracte de subministrament no consentides .
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		 El preu varia segons si el consumidor decideix triar una comercialitzadora (fins ara anomenada comercialitzadora d’últim recurs) o si s’estima més anar al mercat lliure, en què els preus poden tenir una variabilitat més gran. Pel que fa a aquesta darrera opció, val la pena fer esment de la presència de les petites comercialitzadores (algunes operen només per Internet) i de les possibles opcions per fer una compra col·lectiva d’electricitat. És un mercat emergent que tot just està naixent i, per tant, caldr

		 El preu varia segons si el consumidor decideix triar una comercialitzadora (fins ara anomenada comercialitzadora d’últim recurs) o si s’estima més anar al mercat lliure, en què els preus poden tenir una variabilitat més gran. Pel que fa a aquesta darrera opció, val la pena fer esment de la presència de les petites comercialitzadores (algunes operen només per Internet) i de les possibles opcions per fer una compra col·lectiva d’electricitat. És un mercat emergent que tot just està naixent i, per tant, caldr
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		 http://www.esios.ree.es/web-publica/pvpc/
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		 http://comparadorofertasenergia.cnmc.es
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		 Conclusions de les Jornades de Coordinació de Defensors, estatal i autonòmics, que van tenir lloc a Sevilla el 2009 sobre l’accés dels ciutadans i l’ús de les TIC, que es poden consultar a: http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2664/Conclusions%20jornades%20TIC%202009%20catala.pdf
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		 Vegeu les pàgines 66 i següents de l’informe, que es pot consultar a la pàgina web següent: http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=3401&prevNode=248&month=1

		 Vegeu les pàgines 66 i següents de l’informe, que es pot consultar a la pàgina web següent: http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=3401&prevNode=248&month=1
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		6 . UN MODEL DE FACTURA ESTÀNDARD CLARA I ENTENEDORA

		6 . UN MODEL DE FACTURA ESTÀNDARD CLARA I ENTENEDORA

		Les factures han de ser clares i entenedores

		Les factures dels subministraments bàsics han de ser clares i han de contenir informació útil . En aquest sentit, han de permetre a la persona entendre quant paga per l’electricitat, l’aigua o el gas que ha fet servir . També han de permetre al consumidor comparar els preus que paga amb d’altres ofertes de diferents subministradors, per poder canviar si no està prou satisfet amb el servei que rep . En essència, cal que les factures siguin fàcils d’entendre per al consumidor (user-friendly, en terminologia a

		D’acord amb això, la factura ha de permetre copsar de forma ràpida i intuïtiva el que comporta el consum (kWh o m per al consumidor . És necessari que la informació a les persones sobre les unitats de mesura (m, kWh, etc .) utilitzades per calcular el consum i, per tant, el preu a pagar, sigui entenedora . I, per assolir aquest objectiu, pot ser convenient posar exemples molt clars a les persones de situacions de la vida quotidiana que relacionin les unitats de mesura amb l’ús dels serveis, com ara, per exe
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		Així mateix, la factura ha d’incloure de forma clara les dades de contacte (telèfon, adreça postal, web, etc .) del servei d’atenció al consumidor de l’empresa subministradora, i també la forma i els mitjans per presentar una reclamació contra la factura davant l’empresa o davant dels ombudsmen o mitjans de resolució alternativa de conflictes que compleixin els criteris de les directives de la Unió Europea .

		És per això que es proposa que l’Administració elabori un model de factura estàndard per a cada subministrament bàsic que reculli els elements esmentats .

		Electricitat i gas

		La Comissió Europea té publicada a la seva pàgina web un model de factura, que consta de dues pàgines . En la primera es destaquen el nom de l’empresa subministradora, la data d’expiració del contracte vigent, la tarifa de què es gaudeix i el preu unitari en euros/kWh . També es destaquen els mitjans de contacte amb l’empresa, l’import a pagar i la data límit per fer-ho, i també si hi ha alguna quantitat endarrerida . En la segona pàgina es detallen els conceptes que integren el preu, els kWh consumits (dif
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		En aquest àmbit també cal fer esment de la proposta de model de factura telemàtica, electrònica o en línia de la Comissió Europea presentada al 6è Fòrum de Ciutadans per l’Energia, que va tenir lloc a Londres el 16 i 17 de desembre de 2013 . En qualsevol cas, la factura electrònica o telemàtica ha de ser una eina a l’abast dels consumidors per reduir les despeses i controlar millor el consum energètic al seu habitatge .
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		En concret, a Espanya, el Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació, s’apunta en aquesta línia ja que faculta la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a establir “el contingut mínim obligatori i un format tipus de les factures que han de remetre als consumidors els comercialitzadors de referència o d’últim re

		Cal remarcar que, tot i que aquest reial decret habilita l’Administració estatal per establir un model de factura per a l’electricitat i el gas, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha fet pública una resolució, de data 23 de maig de 2014, que fixa el contingut mínim i el model de factura únicament per a l’electricitat .
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		Una factura que consta de dues pàgines, per a les quals es determina el contingut que ha de figurar en cadascuna de les seves cares (anvers i revers) . Per tant, des de l’1 d’octubre de 2014 les persones titulars d’un contracte d’electricitat reben una factura amb quatre pàgines d’informació sobre –entre d’altres– el seu consum elèctric, les dades del contracte (per exemple, potència contractada, tipus de comptador i data final del contracte) i els telèfons gratuïts d’atenció al client, d’avaries i urgèncie

		La Resolució ministerial de 23 de maig de 2014 determina que la CNMC publicarà a la seva pàgina web informació detallada sobre el model de factura i els seus components, i també un glossari del significat de cadascun dels termes de la factura .

		Tanmateix, cal reflexionar sobre si aquest model de factura realment suposarà una millora de la informació a l’abast del consumidor i, especialment, si aquest model servirà per millorar la comprensió ciutadana sobre els preus de l’electricitat . No es pot ignorar que el reduït cos de la lletra utilitzada i la profusió de dades poden ser obstacle per assolir l’objectiu del Ministeri que aquest model de factura serveixi per augmentar la transparència i que la factura sigui una eina que faciliti als consumidor

		Aigua

		Les reflexions exposades prèviament per a l’electricitat i el gas es poden traslladar igualment al subministrament d’aigua i, en aquest sentit, entre les conclusions de la Resolució del Síndic de Greuges de juny de 2012 sobre el preu de l’aigua, emesa en el marc de l’actuació d’ofici O-02582/2011, ja es va proposar un model de factura estàndard en els termes següents:

		“Seria necessària, per tant, una major clarificació del rebut o factura per garantir que la persona comprengui el que paga i quin és el preu de l’aigua que consumeix . Per això, caldria valorar l’oportunitat que, des de les administracions competents, i de comú acord amb les empreses prestadores, s’impulsés un model de factura estàndard .”

		El dret del ciutadà a rebre la factura en paper i a elegir el mitjà de pagament

		Amb relació a les factures cal fer esment del dret dels consumidors a rebre la factura en paper . D’acord amb això, cal tenir present que la llei condiciona l’expedició de la factura electrònica al fet que l’empresa hagi obtingut prèviament el consentiment exprés del consumidor .

		La sol·licitud del consentiment haurà de precisar la forma en què es procedirà a rebre la factura electrònica, i també la possibilitat que la persona que hagi donat el seu consentiment pugui revocar-lo i de quina manera podrà fer-se aquesta revocació .

		En qualsevol cas, la llei determina que el dret a rebre la factura en paper no pot quedar condicionat al pagament de cap quantitat econòmica (article 63 del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris) .

		Al costat d’això, també cal referir-se al dret del ciutadà a elegir el mitjà de pagament .

		Tot i que ni el Text refós de la Llei per a la defensa dels consumidors i usuaris ni el Codi de consum de Catalunya recullen expressament el dret a elegir el mitjà de pagament –com sí que ho fan les lleis sectorials de l’electricitat i el gas–, el cert és que el legislador ha prohibit que les empreses puguin facturar als consumidors, per l’ús de determinats mitjans de pagament, càrrecs que superin el cost suportat per l’empresa per l’ús d’aquests mitjans . A més, la llei diu que correspon a l’empresa provar

		Electricitat

		La normativa sectorial de l’electricitat és molt clara quan reconeix el dret del consumidor a escollir lliurement la modalitat de pagament en l’article 44 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric . Aquest precepte es dedica a fer una llista dels drets i les obligacions dels consumidors amb relació als subministraments i, en aquest punt, incorpora el dret següent:

		“f) Poder escollir lliurement la forma de pagament, de manera que no es produeixi cap discriminació indeguda entre consumidors . Els sistemes de pagament anticipat han de reflectir adequadament les condicions de subministrament i el consum probable .”

		A més, el Reial decret 216/2014 detalla el contingut mínim que han de tenir els contractes de subministrament d’electricitat amb els comercialitzadors de referència i, entre aquest contingut mínim, s’inclou el “reconeixement del dret a l’elecció del mitjà de pagament, d’entre els comunament utilitzats en el tràfic comercial” (article 19) .
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		Gas

		La legislació sectorial del gas també reconeix en termes similars el dret del consumidor a escollir lliurement la modalitat de pagament . En aquest sentit, l’article 57 bis .h) de la Llei 34/1998 d’hidrocarburs estableix:

		“h) Poder escollir lliurement la forma de pagament, de manera que no es produeixi cap discriminació indeguda entre consumidors . Els sistemes de pagament anticipat han de ser justos i han de reflectir adequadament el consum probable . Qualsevol diferència en les condicions ha de reflectir els costos que suposen per al proveïdor els diferents sistemes de pagament . Les condicions generals han de ser equitatives i transparents . S’han d’explicar en un llenguatge clar i comprensible i no han d’incloure obstacl

		Vista la claredat de la llei a l’hora de recollir el dret d’elecció de la forma de pagament, sorprèn que una norma d’inferior rang jeràrquic com és el Reial decret 1434/2002 determini que “quan es pacti una quota fixa mensual, l’empresa distribuïdora podrà exigir una determinada forma de pagament” (article 52 .3) .
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		Aigua

		Pel que fa a l’aigua, i atès que no hi ha una norma general, caldrà consultar els reglaments o les ordenances que regulin el servei de subministrament en cada municipi . Tot i aquesta manca d’una normativa general expressa, cal tenir present que allò que estableixi la reglamentació del servei no pot contradir les disposicions de la legislació de defensa de consumidors i usuaris que s’ha detallat més amunt . 



		 http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/docs/regular_electricity_bill_en.pdf (document en anglès)

		 http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/docs/regular_electricity_bill_en.pdf (document en anglès)
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		 http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/docs/12_10A4ebilling.pdf (document en anglès)
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		 Resolució de 23 de maig de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’estableix el contingut mínim i el model de factura d’electricitat (BOE núm. 131, de 30 de maig), http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5655.pdf.

		 Resolució de 23 de maig de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’estableix el contingut mínim i el model de factura d’electricitat (BOE núm. 131, de 30 de maig), http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5655.pdf.
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		 Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.

		 Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.
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		 Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural.
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		7 . ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES RELATIVES ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

		7 . ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES RELATIVES ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

		Sobre el dèficit tarifari de l’electricitat i el gas

		La situació actual pel que fa als subministraments d’electricitat i gas té a veure amb el període de crisi perllongada posterior a un llarg període expansiu, que ha comportat una forta davallada de la renda i un increment dels preus dels serveis, en certs casos amb una forta correlació amb l’evolució internacional de les matèries primeres energètiques . L’altre desencadenant de la situació actual d’increment de preus és el relacionat amb la planificació energètica que es va fer durant el darrer període expa

		Tanmateix, també hi ha altres motius, que vénen de més endarrere, també vinculats a la política energètica i concretats en les importants mancances de planificació i en situacions resoltes incorrectament . El procés generalitzat de privatitzacions i liberalitzacions iniciat els anys vuitanta va contribuir, sens dubte, a l’actual situació deficitària a què s’ha de fer front, traduïda en un increment de preus continu els darrers anys . D’altra banda, l’escàs nombre d’empreses elèctriques fa que la competència

		Els diferents aspectes exposats –juntament amb altres com ara la moratòria nuclear, els ajuts al carbó intern (poc calorífic i molt profund) i a les centrals hidroelèctriques, el fort nivell d’endeutament i palanquejament de les empreses espanyoles per invertir fora, el subministrament extrapeninsular, o el canvi de política energètica el 2004 (concretat en una important expansió de la fotovoltaica i, a partir del 2010, la termosolar), que es va traduir en elevades subvencions a les energies renovables, en 

		Darrerament també es fa referència al terme governmental wedge, o porció governamental, per designar aquesta diferència entre el preu final de l’electricitat i les despeses de compra d’aquesta i les activitats regulades; dit d’una altra manera, les despeses afegides al preu de l’electricitat fruit de decisions polítiques .

		Un altre exemple clar d’aquestes distorsions en el preu dels subministraments bàsics el constitueix la decisió del Govern espanyol –mitjançant el Reial decret llei 13/2014, de 3 d’octubre,– de carregar en la factura del gas l’import de la indemnització de 1 .350 milions d’euros que correspon a la indemnització a l’empresa Escal UGS, SL pel tancament del magatzem de gas Castor, situat a la costa mediterrània . En aquesta operació, la societat Enagás Transporte, SAU, serà titular d’un dret de cobrament per pa

		Un marc normatiu estable per a la política energètica

		El marc legislatiu és l’eina fonamental per proporcionar a les persones la seguretat que necessiten i establir les condicions que conduiran a l’eficiència i la sostenibilitat energètiques . Per això és fonamental que els poders públics elaborin plans energètics amb visió de llarg termini, sostenibles i que s’adaptin a les necessitats dels consumidors i es cobreixin molt especialment les dels més vulnerables . La regulació actual, tal com es deriva de les anàlisis fetes per molts experts en el sector energèt

		En tot cas, una de les preguntes que cal plantejar és per què es va dissenyar el mercat energètic de la manera com està concebut actualment . La resposta s’ha d’anar a buscar a finals dels anys noranta amb la presència d’un important component ideològic que va dur a l’inici de la liberalització dels sectors d’electricitat i el gas, fins llavors controlats per l’Estat . Un dels objectius era afavorir la diversificació de fonts de potència i reduir la dependència de les energies fòssils . D’aleshores ençà hi 

		Per exemple, un dels aspectes en què cal incidir són les diferents primes amb què s’ajuda sectors com el de les energies renovables, els cicles combinats, etc . Les característiques en funció de les quals es van establir de bell principi han canviat força amb el pas dels anys i les condicions socioeconòmiques són avui dia molt diferents de les inicials . Per tant, no sembla que tingui sentit que se segueixin mantenint els mateixos paràmetres de càlcul, ni tampoc que no s’hagin recalculat a mesura que s’han 

		També val la pena destacar l’excessiva eufòria amb què es van fomentar les energies renovables, amb una certa manca de planificació del creixement, un creixement que si hagués estat més lent i adequat ara seria més eficient en tots els sentits . Si s’haguessin anat incorporant a poc a poc al sistema, a mesura que maduraven tecnològicament, el “mix energètic” s’hauria anat recofigurant en funció de les necessitats de cada moment . Ara bé, actualment, quan estan llestes per competir amb les tradicionals, el q

		En aquest sentit, i atesa la dependència energètica del nostre país, els governs haurien d’impulsar, en el marc del disseny d’un pla energètic del futur, un debat sobre les interconnexions físiques amb la resta de la UE, pel que fa a l’electricitat i sobretot al gas, tant per rebre energia com per exportar-la en els moments amb excedent de generació .

		Alguns factors que influeixen en les polítiques públiques relatives als subministraments bàsics

		Els factors que influeixen en les polítiques públiques que afecten l’electricitat, l’aigua o el gas, i per tant el seu preu i les condicions de la seva prestació, es poden agrupar en tres grans blocs a partir de les condicions del mercat, les circumstàncies personals i les condicions de la llar .

		Respecte al primer, l’aspecte més important fa referència al grau de competència existent dins del mercat, afavoridor de la prestació dels subministraments a preus més ajustats . En segon terme, les circumstàncies personals inclouen tots els aspectes relacionats amb les persones pel que fa al nivell de renda, a la salut, a possibles discapacitats, al nivell educatiu (que ajuda a entendre els diversos aspectes relacionats amb la contractació i els costos), a l’edat, a la situació familiar i laboral, etc . En

		És tenint en compte tots aquests aspectes que cal que els poders públics repensin les polítiques públiques que afecten els subministraments bàsics, tant per solucionar els problemes que pateixen els consumidors vulnerables, com també de manera més general i, especialment, a l’hora de planificar la política energètica del futur . En qualsevol cas, l’objectiu dels ajuts als consumidors que es troben amb problemes per fer front a les despeses dels subministraments bàsics ha de ser racionalitzar el sistema perq

		Els ajuts públics als consumidors vulnerables

		D’ajuts públics, n’hi ha de molts tipus i no es pot dir d’entrada que uns siguin molt millors que els altres . El fet que dins de la UE diversos països optin per formes diferents d’ajuts n’és un bon exemple . En la majoria dels casos el més destacable són les distorsions que comporta el fet de barrejar política social i política energètica .

		És per això que una de les discussions importants al si de la UE se centra a trobar la millor manera de fixar els ajuts per no trencar la unitat de mercat energètic . Com que són dues polítiques diferents, combinar-les per proporcionar els subministraments bàsics a les persones que no els poden pagar pot comportar la introducció d’ineficiències dins del sistema energètic, que en el pitjor dels casos poden acabar recaient en consumidors que freguen el llindar de la vulnerabilitat, atès que en molts casos els

		L’altre aspecte essencial és el que fa referència al comportament dels consumidors vulnerables . Les persones que rebin suport econòmic han de tenir incentius per seguir un comportament energètic eficient i ser conscients del que gasten i del que se’ls paga . Cal, per tant, que els ajuts estiguin lligats a un consum raonable i eficient .

		El sistema tarifari i les tarifes socials

		Caldria reformular el bo social elèctric i reestructurar-lo en funció de l’eficiència energètica, la capacitat i necessitat d’estalvi, el finançament i l’abast . És clar que cal establir uns preus socials o tarifes reduïdes/subvencionades per a les persones en situació de vulnerabilitat que permetin tenir el mínim indispensable que es requereix per poder tenir unes condicions de vida mínimament dignes i saludables . Directament lligat a l’establiment d’aquest tipus d’ajut cal pensar com es finançarà, bé amb

		Potser la millor possibilitat seria perfilar un seguit de blocs a l’hora d’establir el preu dels serveis en funció del nivell de vulnerabilitat del consumidor i de la seva despesa energètica, diferenciant els consumidors més vulnerables en situació de pobresa energètica dels consumidors que poden afrontar els pagaments dels diferents subministraments, i també d’aquells amb una gran despesa energètica . Pel que fa al primer grup, el tram subvencionat, caldria decidir qui ho paga i com es paga, i també fer un

		Un altre tipus d’ajut pot ser el que permeti diferir el pagament dels subministraments bàsics per poder-lo fer efectiu sense necessitat de rebre una subvenció o amb una subvenció, però d’inferior quantitat . D’aquesta manera les repercussions socials són menors i s’alleugereix la contribució de la resta de ciutadans .

		Pel que fa al gas butà, cal pensar que es tracta d’una font energètica més econòmica que el gas natural o l’electricitat, en part també gràcies a les subvencions que rep . Ara bé, en un horitzó temporal no gaire llunyà està previst que deixi de ser una font d’energia subvencionada i, per tant, se n’haurà de pagar el preu de mercat . Atès el seu menor cost, es podria establir una subvenció, no pas genèrica com es fa actualment, ja que se’n beneficien tant els ciutadans amb menor nivell de renda, com segones 

		El necessari condicionament dels habitatges

		Els ajuts públics per millorar la situació dels habitatges amb l’objectiu que siguin més eficients energèticament és un dels aspectes més destacats en molts dels països de la UE . En aquest sentit, a Europa també es parla de proporcionar incentius als llogaters perquè condicionin els habitatges . Es tracta d’una forma d’estalvi a llarg termini, ja que significa una reducció en les factures dels subministraments i, per tant, permet reduir els ajuts públics directes al pagament, que es poden destinar a altres

		Finalment, també caldria reflexionar sobre la introducció de les tarifes genèriques per a l’edifici en lloc de per a l’habitatge . Aquestes tarifes podrien contractar-se amb avantatges per als consumidors que els permetin un estalvi important en els seus rebuts . Ara bé, seria important i necessària la conscienciació de tots els veïns de la comunitat a l’hora de fer un consum energètic responsable .

		En qualsevol cas, val la pena recordar que les mesures pensades a llarg termini són les que sempre contribueixen a donar més fruits i permeten una assignació més eficient dels recursos de totes les persones .



		8 . LA REFERÈNCIA EUROPEA

		8 . LA REFERÈNCIA EUROPEA

		La Unió Europea i els drets dels consumidors d’energia

		El Reglament (UE) 254/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, aprova el Programa plurianual de consumidors per al període 2014-2020, l’objectiu general del qual és garantir un elevat nivell de protecció dels consumidors, capacitar-los i situar-los al centre del mercat interior en el marc d’una estratègia general per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador .

		El programa contribuirà a aquesta meta mitjançant la protecció de la salut, la seguretat i els interessos jurídics i econòmics dels consumidors, així com la promoció del seu dret a la informació, a l’educació i a organitzar-se per salvaguardar els seus interessos . D’acord amb això, es pretén que aquest programa contribueixi –entre d’altres– al creixement sostenible, gràcies a l’evolució cap a uns models de consum més sostenibles, i a la inclusió social, gràcies a la presa en consideració de la situació par

		Cal remarcar que l’objectiu II del programa, dedicat a la informació i l’educació dels consumidors, reclama que es tinguin en compte les necessitats específiques dels consumidors vulnerables i proposa una millora de la transparència dels mercats de consum i de la informació al consumidor que garanteixi que els consumidors obtinguin dades comparables, fiables i de fàcil accés, amb la finalitat d’ajudar no només a comparar els preus, sinó també la qualitat i sostenibilitat dels productes i dels serveis . Per 

		És igualment rellevant l’objectiu III del programa (drets i vies de reclamació) quan reclama que es faciliti l’accés a sistemes de resolució de litigis per als consumidors, especialment als sistemes alternatius de resolució de litigis, prestant una especial atenció a mesures adequades que atenguin les necessitats i els drets dels consumidors vulnerables, per als quals també es demana que es desenvolupin eines específiques per facilitar-los l’accés a les vies de reclamació, ja que les persones vulnerables só

		En aquesta línia, i per la seva voluntat de facilitar més informació als consumidors sobre els seus drets en l’àmbit de l’energia (electricitat i gas), cal destacar el document publicat el juny de 2014 per la Comissió Europea titulat “European Energy Consumer’s Rights . What you gain as an energy consumer from European legislation” .
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		Aquest document enumera de forma breu i entenedora els drets que la legislació de cadascun dels estats membres ha de garantir, i que són els següents:

		1 . Dret a tenir una connexió a la xarxa elèctrica

		2 . Dret a elegir l’empresa subministradora d’electricitat o gas .

		3 . Dret a un fàcil i ràpid canvi d’empresa subministradora d’electricitat o gas .

		4 . Dret a rebre informació clara sobre el contracte i dret al desistiment .

		5 . Dret a rebre una informació acurada sobre el propi consum .

		6 . Dret a rebre informació sobre un ús més eficient de l’energia i sobre els beneficis d’utilitzar energia procedent de fonts renovables .

		7 . Dret dels consumidors vulnerables a rebre una protecció especial .

		8 . Dret del consumidor a presentar queixes i reclamacions a l’empresa subministradora d’electricitat o gas i, en cas que no es consideri satisfet, dret a presentar la queixa davant d’un organisme independent per a una resolució ràpida i extrajudicial .

		9 . Dret a rebre informació sobre l’eficiència energètica de l’habitatge que es vol comprar o llogar .

		10 . Dret a acudir a un punt de contacte únic que informi sobre tots aquests drets .

		Sisè Fòrum de Ciutadans Europeus per l’Energia
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		El Sisè Fòrum de Ciutadans Europeus per l’Energia va tenir lloc a Londres els dies 16 i 17 de desembre de 2013 .

		El tercer paquet de l’energia se centra a millorar el funcionament dels mercats de venda al detall per produir beneficis reals tant per als consumidors d’electricitat com de gas . La Comissió Europea va establir el Fòrum Ciutadà de l’Energia l’any 2007 com una nova plataforma de regulació, basada en l’experiència adquirida en els fòrums de Florència i Madrid i amb l’objectiu d’implementar un mercat minorista competitiu just i eficient en l’àmbit de l’energia . Diversos grups de treball s’han establert per c

		En el seu sisè any, el Fòrum va oferir una plataforma al sector europeu de l’energia, als consumidors i als responsables polítics, per avaluar el treball actual i identificar i prioritzar els plans de futur . Centrant-se en el desenvolupament dels mercats minoristes competitius en benefici dels consumidors, i també en el principi que cal una visió centrada en el consumidor per al sector de l’energia, el Fòrum va arribar –entre d’altres– a les següents conclusions, que es reprodueixen pel seu interès en rela

		1 . Implementació del marc regulador del mercat interior de l’energia 

		El Fòrum reconeix que encara que el mercat interior de l’energia (MIE) comença a donar els seus fruits per als consumidors europeus, encara queda molt treball pendent perquè aquests puguin aprofitar-ne els beneficis i per completar la part adreçada al consum minorista .

		El Fòrum insta a una estreta col·laboració estructural sobre l’aplicació del MIE entre estats membres i tots els actors pertinents, inclosos els reguladors d’energia, organismes públics de defensa dels consumidors, ombudsmen independents del sector de l’energia i organitzacions de consumidors . 

		Tenint en compte que els consumidors són l’estadi final en el flux de l’energia i es veuen afectats per les decisions que prenen altres actors, el Fòrum fa una crida a la indústria, als reguladors i a les organitzacions de consumidors per facilitar la informació dels consumidors i les seves possibilitats d’elecció, alhora que demana el desenvolupament de serveis accessibles, competitius i innovadors que estimulin l’activitat del mercat . El Fòrum encoratja el desenvolupament d’un mercat harmonitzat d’electr

		2 . Compromís i empoderament dels consumidors

		El Fòrum considera que la participació dels consumidors és possible i necessària per al bon funcionament dels mercats energètics minoristes . El compromís dels consumidors requereix que l’accés a la informació sigui simple i transparent i que hi hagi eines per a la participació . El Fòrum insta els reguladors estatals que garanteixin una competència justa per a tots els serveis i un accés del consumidor a la informació no esbiaixada, precisa i rellevant .

		El Fòrum constata amb preocupació que la falta de confiança en els actors i en els processos del mercat de l’energia està molt estesa i això pot impedir la participació dels consumidors en els mercats . El Fòrum remarca que el compromís més gran dels ciutadans en temes d’energia es pot aconseguir millor a través d’un diàleg estructurat i permanent sobre temes energètics amb les parts interessades i el públic en general, incloent-hi les administracions públiques .

		3 . Informació dels consumidors, drets i protecció dels consumidors vulnerables 

		El Fòrum mostra la seva preocupació que els llocs web de comparació de preus no siguin accessibles per a tots els consumidors, i que fins i tot els consumidors amb accés a Internet puguin no estar al corrent de la seva existència o no ser capaços d’utilitzar eficaçment la informació que proporcionen . 

		El Fòrum reconeix que posar els consumidors en el centre d’un mercat minorista competitiu també significa que els consumidors avançats han de ser els propietaris de les seves dades de consum i de les dades de producció pròpies .

		Per protegir eficaçment els consumidors vulnerables, el Fòrum exigeix als estats membres que no ho hagin fet que defineixin amb urgència el concepte de consumidor vulnerable . En l’aplicació del tercer paquet de l’energia i en la transposició de la Directiva sobre eficiència energètica, el Fòrum demana als estats membres que estudiïn a fons les necessitats i condicions dels consumidors vulnerables per assegurar que aquests consumidors també es beneficien plenament de les noves mesures d’eficiència energètic

		NEON (Xarxa Europea d’Ombudsman de l’Energia)
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		NEON (National Energy Ombudsman Network) és una associació d’ombudsman i serveis de mediació en l’àmbit de l’energia, reconeguts com a mitjans per a la resolució alternativa de litigis segons els paràmetres de la normativa de la UE .

		L’associació va començar a treballar el 2013 amb l’impuls de l’Ombudsman Services (Regne Unit), el Médiateur National de l’Énergie (França), el Service de Médiation de l’Énergie (Bèlgica), la Commission for Energy Regulation (Irlanda) i el Síndic de Greuges de Catalunya .

		NEON actua com a representant dels ombudsmen de l’energia davant la Comissió Europea i, com a tal, és una interlocutora privilegiada en matèria d’energia, consum, mediació i resolució alternativa de litigis . A aquests efectes, participa en diversos grups de treball, com ara els relatius als consumidors vulnerables, la protecció dels consumidors o la factura en línia . NEON també participa anualment al Fòrum Ciutadà per l’Energia que se celebra a Londres .

		Cal remarcar que els ombudsmen de l’energia són autoritats autònomes i independents (o pertanyents a una autoritat independent), la jurisdicció de les quals es troba dins d’un estat membre (o d’una part d’aquest) de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Comerç, i s’han establert per mitjà d’una llei federal, nacional, regional o de les autoritats locals . Els ombudsmen que integren NEON actuen com a òrgan de revisió extern respecte de les empreses d’energia (electricitat i gas) i els organisme

		Així mateix, cal destacar que NEON dóna ple suport a “2020 Vision for Europe’s energy customers”, desenvolupada pel CEER (Consell Europeu de Reguladors de l’Energia) i l’Organització Europea de Consumidors (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC) . Aquest document es caracteritza per establir els quatre principis que han de governar la relació entre el sector de l’energia i els consumidors: confiança, assequibilitat, senzillesa, i protecció i empoderament .
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		En la seva tasca diària, els membres de NEON treballen amb administracions públiques i organismes reguladors per millorar i reforçar la protecció dels consumidors en el mercat de l’energia .

		Els ombudsmen de la transició energètica

		Amb relació al que s’ha tractat en l’apartat 3 sobre l’eficiència energètica dels habitatges, cal fer esment en aquest informe de la tendència que hi ha a Europa d’ampliar l’àmbit d’intervenció dels ombudsmen a la supervisió de les actuacions de millora de l’eficiència energètica dels habitatges que es deriven de plans i programes governamentals, com ho demostren els exemples del Regne Unit i de França que s’exposen tot seguit .

		Regne Unit

		L’Ombudsman Services ha estat designat com el servei de resolució alternativa de litigis per al “Green Deal”, programa dissenyat pel Govern britànic per ajudar les llars i les empreses a augmentar l’eficiència energètica dels seus immobles, amb les reformes i millores adequades, i per tant reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a tot el Regne Unit . 

		Amb aquest programa, els usuaris i pagadors de la factura elèctrica podran aconseguir millores en eficiència energètica sense haver de fer desemborsaments econòmics . De fet, seran inversors privats els que proporcionaran el capital necessari, els quals recuperaran els diners per mitjà de la factura d’electricitat, de manera que els estalvis estimats en la factura del consumidor han de permetre amb escreix assumir el cost de les reformes . La despesa que comporta la inversió en la millora de l’eficiència en

		La tasca de l’Ombudsman Services és, doncs, resoldre les reclamacions entre clients i proveïdors acreditats per al “Green Deal” i també amb relació a l’emissió dels certificats d’eficiència energètica o les actuacions de les empreses subministradores incloses en el programa “Green Deal” .

		França

		Tot i que fins a l’octubre de 2014 no s’ha iniciat el debat parlamentari sobre el projecte de llei relatiu a la transició energètica, el Médiateur National de l’Énergie ja es va oferir, igual que el seu homòleg britànic, per esdevenir el “Defensor del Poble de la transició energètica”, és a dir, com a servei de mediació i resolució alternativa per a tots els litigis relacionats amb l’energia i les millores en l’eficiència energètica . Tal com assenyala en el seu informe anual de l’any 2013, això permetria m

		Atès que l’àmbit de competència del Médiateur National de l’Énergie està limitat al consum d’electricitat i gas, es reclama ampliar-la a tot el consum d’energia, i també a la instal·lació d’energies renovables i d’eficiència energètica, amb la finalitat d’assegurar la inversió en la transició energètica de professionals, particulars i actors públics . 

		En paraules del Médiateur National de l’Énergie, “sense un soci independent i eficaç per ajudar a resoldre els seus problemes, els consumidors poden seguir patint en lloc d’actuar . A través de les nostres accions podem contribuir que el consumidor esdevingui actor de la transició energètica” . 



		 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consumer/doc/20140617_consumer_rights_en.pdf

		 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consumer/doc/20140617_consumer_rights_en.pdf
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		 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

		 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm
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		9 . CONCLUSIONS, RECOMANACIONS I SUGGERIMENTS

		9 . CONCLUSIONS, RECOMANACIONS I SUGGERIMENTS

		Subministraments bàsics a les persones

		1 . Cal superar la consideració de la persona com a simple client d’una empresa subministradora per avançar cap a la consideració de la persona com a titular d’un dret subjectiu als subministraments bàsics a un preu assequible i dins d’uns paràmetres de consum bàsics, essencials o no sumptuaris .

		2 . La Llei encomana al Síndic que vetlli pels drets de persones . Per això, en aquest informe s’ha intentat, en la mesura que fos possible, no utilitzar els conceptes de clients o usuaris o consumidors –forçosament més limitats–, tot i que en alguns casos s’utilitza aquesta terminologia per ajustar-se més al que determina la normativa o facilitar-ne la interpretació . 

		3 . Administracions públiques i empreses subministradores han de tenir ben present que el Codi de consum de Catalunya atribueix una protecció especial a determinats col·lectius en les seves relacions de consum, com ara els infants i els adolescents, les persones grans, les persones malaltes, les persones amb discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en situació d’inferioritat o indefensió especials .

		4 . Des d’un vessant assistencial o de prestació, cal treballar perquè l’ordenament jurídic reconegui com a titulars del dret als subministraments bàsics totes les persones que compleixin els requisits per ser definides com a consumidores vulnerables segons els paràmetres que estableixi la normativa per a cadascun dels serveis .

		5 . Tothom ha de poder gaudir dels subministraments bàsics a un preu assequible sempre que el seu consum estigui dins d’uns paràmetres de consum que siguin bàsics, essencials o no sumptuaris . Aquest dret als subministraments bàsics a un preu assequible ha de ser reconegut a les persones que no compleixen les condicions de vulnerabilitat a què s’ha fet referència anteriorment .

		6 . Més enllà d’aquests límits, els sistemes tarifaris haurien de fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica, penalitzar el malbaratament de recursos escassos i traslladar als consums excessius o sumptuaris el cost dels subministraments bàsics dels consumidors vulnerables .

		Defensa dels drets de les persones

		7 . Cal assegurar el compliment de la Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig de 2013, de resolució alternativa de litigis, de manera que els consumidors puguin presentar reclamacions contra les empreses subministradores davant entitats que ofereixin procediments de resolució alternativa de litigis que siguin independents, imparcials, transparents, efectius, ràpids i justos .

		8 . La Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig de 2013, de resolució alternativa de litigis permet que consumidors i empreses resolguin les seves disputes sense anar a la via judicial i de manera ràpida i senzilla per a tot tipus de controvèrsies contractuals, tant si el contracte es va fer presencialment o no (per exemple, en línia o per telèfon) .

		9 . Més enllà del debat de si els serveis d’interès general els han de prestar entitats públiques o privades, hi ha un element comú i essencial en ambdós casos, que és la garantia dels drets de les persones, i per tant que aquestes no vegin disminuïts els seus drets en funció de qui presta el servei . Atès que quan aquests serveis els prestava directament l’Administració era l’ombudsman qui els supervisava, aquesta funció de supervisió l’hauria de continuar fent la mateixa institució, amb independència de q

		El Parlament de Catalunya, en l’article 78 .1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, va fer un pas pioner en aquesta direcció en conferir al Síndic la facultat de supervisar “les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d’interès general o universal” .

		10 . El Parlament de Catalunya, en l’aplicació de la Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig de 2013, sobre la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, hauria de seguir la línia iniciada en l’article 78 de l’Estatut d’autonomia i dotar el Síndic de les eines necessàries perquè actuï com a mecanisme de garantia de drets i de resolució alternativa de litigis en l’àmbit dels subministraments bàsics que sigui independent de les empreses subministradores .

		11 . L’establiment per llei del Síndic de Greuges de Catalunya com a ombudsman dels subministraments bàsics, nomenat pel Parlament de Catalunya, permet oferir a totes les empreses dels sectors de l’electricitat, l’aigua i el gas un mecanisme efectiu de compliment de la Directiva de resolució alternativa de litigis i de supervisió del dret de les persones als subministraments bàsics . Tal com succeeix en altres ordenaments, la regulació per llei afegeix un plus de garantia als drets de les persones i assegur

		12 . La llei reguladora de l’ombudsman dels subministraments bàsics ha d’establir el sistema de finançament compartit públic i privat mitjançant una part amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i una altra amb càrrec a les empreses subministradores en funció de la seva facturació al territori .

		13 . Cal garantir la gratuïtat en l’accés a la resolució alternativa de litigis, especialment per als consumidors vulnerables .

		14 . La publicació d’un informe anual sobre l’activitat realitzada en defensa del dret als subministraments bàsics de les persones, i la presentació i posterior debat davant del Parlament de Catalunya, és una garantia d’independència a l’hora de resoldre les queixes i els litigis que es plantegin .

		Informació i facturació

		15 . Cal que les empreses subministradores lliurin una informació completa, precisa, acurada i entenedora sobre els serveis que presten, les seves condicions i el seu preu, ja ho facin de forma presencial o a distància (per via telefònica, telemàtica, etc .) .

		16 .  Cal que les empreses subministradores informin clarament sobre els preus dels serveis i les possibles bonificacions, recàrrecs i impostos que es cobraran juntament amb el consum, com ara l’IVA, el cànon de l’aigua, l’impost especial sobre l’electricitat o el manteniment del comptador d’aigua . Aquesta informació s’ha de fer pública també en els anuncis i la publicitat dels preus que facin les empreses subministradores .

		17 . Especialment en els sectors elèctric i del gas, les empreses comercialitzadores han de facilitar al consumidor el canvi d’empresa comercialitzadora i han de ser proactives a l’hora d’aplicar el preu més beneficiós per al consumidor, sempre d’acord amb la seva voluntat .

		18 . En relació amb el punt anterior, cal un compromís ferm de les empreses comercialitzadores d’electricitat i de gas per a l’eradicació de les pràctiques comercials poc curoses –i, en alguns casos, de legalitat dubtosa– per part dels seus equips comercials, sigui l’anomenada porta freda o per telèfon, especialment amb relació als col·lectius protegits pel Codi de consum de Catalunya, com ara les persones grans o qualsevol altra persona en una situació d’inferioritat o indefensió especials .

		19 . Les empreses subministradores han de supervisar l’actuació de les empreses que subcontracten per a la gestió del cobrament de deutes pendents, de manera que garanteixin una actuació ètica i sense males pràctiques .

		20 . Cal que les empreses subministradores tinguin una especial cura i no incloguin cap persona en els registres o fitxers d’incompliment d’obligacions dineràries fins que el deute no sigui ferm i no s’hagin resolt totes les reclamacions pendents, extrajudicials o judicials, per no lesionar els drets de les persones a la protecció de les seves dades personals i al seu honor i la pròpia imatge .

		21 . Cal que les factures dels subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) siguin clares, entenedores i transparents, amb una mida de la lletra que faci confortable la seva lectura .

		22 . Cal que les empreses subministradores avisin immediatament els consumidors quan detectin situacions d’excessos, fuites o anomalies de consum en l’electricitat, l’aigua o el gas, de manera anàloga al que ja es fa en altres sectors, com el de les telecomunicacions .

		23 . Si la persona ho demana, també és convenient que les empreses subministradores informin per carta, correu electrònic, whatsapp, SMS, etc ., quan es detecta que el consum de la persona assoleix el 75% del seu consum històric mitjà en cada cicle de facturació .

		24 . Cal que la persona tingui ple accés i immediat a totes les seves dades de consum, com a via idònia per poder planificar adequadament el seu consum .

		Exercici de la responsabilitat social de les empreses

		25 . Les empreses subministradores han de reforçar el paper dels serveis socials municipals bàsics i de les entitats socials, especialment facilitant la informació i la formació al seu personal .

		26 . Cal que les empreses subministradores incorporin als seus plans de responsabilitat social programes específics per atendre els consumidors més vulnerables i que aquests siguin públics i coneguts, especialment pels serveis socials i les entitats socials que atenen aquestes persones .

		27 . Cal simplificar la gestió de les tarifes socials en els subministraments bàsics i la tramitació dels ajuts als consumidors vulnerables, de manera que es faciliti que totes les persones que ho necessitin puguin acollir-se a aquests beneficis .

		28 . Cal establir un òrgan que actuï com a finestreta única comuna per a totes les empreses que puguin ser considerades com a subministradores de serveis bàsics per informar les persones i tramitar totes les tarifes socials i els ajuts existents als consumidors vulnerables, i que a la vegada serveixi de referència per assessorar i informar en matèria de subministraments bàsics els serveis socials bàsics i les entitats socials .

		29 . Cal que les empreses subministradores estableixin criteris per a l’aplicació automàtica de les tarifes socials vigents en els sectors de l’electricitat, l’aigua i el gas als beneficiaris d’habitatges integrats en les xarxes d’habitatges d’inclusió social, siguin titularitat d’administracions públiques o d’entitats socials amb personalitat jurídica .

		30 . Cal millorar les relacions entre els organismes o serveis públics de consum i els serveis socials bàsics, de manera que amb una formació i informació comuna sobre els subministraments bàsics es conegui mútuament quin és l’espai competencial de cadascun, tot amb l’objectiu d’oferir un millor servei a les persones que ho requereixen .

		Atenció a les queixes i reclamacions

		31 . Cal garantir un tractament àgil i acurat de les queixes i reclamacions presentades pels ciutadans que fugi especialment de les respostes estandarditzades .

		32 . Cal que les empreses subministradores informin clarament els ciutadans de les vies de reclamació i dels mitjans de resolució alternativa de conflictes, i també  dels ombudsmen existents . Aquesta informació ha de figurar de manera destacada en els contractes,  les factures, les pàgines web i en els establiments o les oficines de les empreses subministradores o els seus agents .

		33 . Cal assegurar que les empreses subministradores ofereixen un servei telefònic gratuït al qual es puguin adreçar les persones per posar en coneixement de l’empresa les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts, d’acord amb el Codi de consum de Catalunya .

		34 . Cal que les empreses subministradores garanteixin que els consumidors, per fer valer l’eventual exercici dels seus drets, tinguin constància, per escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació relativa a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i, per tant, que lliurin al consumidor un acusament de recepció, un número d’incidència o qualsevol altre document acreditatiu de la seva queixa o 

		35 . Cal que les empreses subministradores garanteixin el compliment del Codi de consum de Catalunya pel que fa a l’obligació de seguir prestant el servei encara que hi hagi manca de pagament d’algun rebut o alguna factura si la persona ha presentat alguna reclamació amb relació a la factura davant de la mateixa empresa subministradora, o per mitjà dels mecanismes judicials o extrajudicials de resolució de conflictes, i aquesta està pendent de resolució .

		Electricitat

		36 . La nova regulació de la facturació elèctrica no afavoreix l’estalvi energètic, ja que fins a la posada en marxa dels comptadors de telegestió s’aplicaran uns patrons de consum preestablerts . Hi ha dubtes raonables que la nova regulació s’ajusti als principis de no- malbaratament de recursos escassos, de foment de les energies renovables i de reducció de les emissions de CO .

		2



		37 . D’acord amb el punt anterior, cal intensificar el procés de substitució de comptadors per avançar la data d’implantació dels comptadors digitals o de telegestió (smart meters) per garantir que tots els consumidors disposen d’informació real i instantània sobre el seu consum, i sempre amb la finalitat que puguin reduir-lo o fer-lo més eficient .

		38 . A causa de la complexitat de la matèria i de la desinformació que afecta la majoria de les persones, víctimes sovint de missatges contradictoris, cal que les empreses comercialitzadores informin adequadament els consumidors sobre el preu que ofereixen, els conceptes que integren la factura que hauran de pagar, les possibilitats d’acollir-se al bo social i les diferents modalitats tarifàries en funció de si estan acollits al règim del PVPC o en el mercat lliure .

		39 . Cal avaluar si el model de factura del subministrament d’electricitat aprovat per la Resolució ministerial de 23 de maig de 2014 serveix per incrementar la transparència, millorar la informació i la comprensió de les persones sobre el preu de l’electricitat i facilitar l’elecció d’empresa comercialitzadora .

		40 . Cal afavorir la diversificació tarifària tot ampliant el ventall de modalitats de discriminació horària per ajustar-se més a les necessitats dels consumidors .

		41 . Especialment en el moment de la contractació, però també quan se sol·liciti una reducció, cal que les empreses comercialitzadores d’electricitat lliurin una informació acurada i precisa sobre la potència elèctrica que requereix el consumidor, d’acord amb els principis de consum responsable i eficient energèticament .

		42 . La generació eficient i descentralitzada d’electricitat per a l’autoconsum per mitjà de fonts renovables contribueix a l’assoliment dels objectius de la UE sobre reducció de les emissions de CO . Per aquest motiu, cal ser crític amb la desincentivació que la nova regulació del sector de l’electricitat fa de l’autoconsum amb energies renovables per la via de l’anomenat impost al sol (peatge de suport) .
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		43 . Cal fer una auditoria externa, completa i rigorosa sobre el sector elèctric que abordi especialment l’anomenat dèficit tarifari .

		44 . Cal actualitzar les quantitats (30 euros o el 10% de la primera facturació completa) que el reglament estatal (article 105 .6 del Reial decret 1955/2000) determina que les empreses distribuïdores d’electricitat han d’abonar als consumidors en concepte d’incompliment de la qualitat individual pel que fa a l’atenció al consumidor, atès que mai no s’han actualitzat .

		45 . Cal modificar el reglament estatal de l’electricitat per tal que, en els casos de tall del subministrament per impagament a causa de la situació de vulnerabilitat de la persona, no s’hagi d’abonar el doble de les despeses de reconnexió per tornar a disposar del servei .

		46 . Cal modificar la legislació del sector elèctric per redefinir el bo social elèctric i aconseguir que s’apliqui als consumidors vulnerables, de manera que s’elimini –entre d’altres– la possibilitat de beneficiar-se’n per la sola condició de ser família nombrosa .

		47 . Cal establir mecanismes de reducció de la potència elèctrica abans de procedir al tall del subministrament en els casos de consumidors vulnerables amb dificultats de pagament de les factures .

		48 . Cal que les administracions públiques i les empreses subministradores implantin  una línia d’ajuts adreçada als consumidors vulnerables per a l’adquisició o la renovació d’electrodomèstics i elements d’il·luminació que siguin més eficients energèticament .

		49 . Cal modificar la legislació reguladora de l’IVA per aplicar un IVA reduït als consumidors vulnerables d’electricitat, per assimilar-ho al 10% de l’aigua o al tipus impositiu reduït d’altres països .

		50 . Cal que les empreses distribuïdores informin trimestralment els ajuntaments respectius del nombre de talls del servei de subministrament d’electricitat per impagaments i de les altres incidències rellevants, especialment les que afectin els col·lectius especialment protegits .

		Aigua

		51 . Cal elaborar un model de factura per al subministrament d’aigua .

		52 . Cal que les administracions locals competents retirin de la factura de l’aigua tots els conceptes que no estan relacionats amb el cicle de l’aigua, com ara les taxes de gual o de recollida d’escombraries .

		53 . Cal que les administracions locals competents aprovin tarifes socials de l’aigua, lligades a un consum bàsic .

		54 . Cal que les empreses subministradores informin trimestralment els ajuntaments respectius del nombre de talls del servei per impagaments i de les altres incidències rellevants, en especial les que afectin els col·lectius especialment protegits .

		55 . Cal que les administracions locals exerceixin al màxim les seves potestats de supervisió, inspecció i control de les empreses concessionàries del servei d’aigua .

		56 . Cal que tant les administracions locals com les empreses subministradores informin de forma proactiva, periòdica i detallada de la qualitat de l’aigua subministrada, especialment dels paràmetres que la normativa obliga a verificar en els diferents controls que cal realitzar, i que, a aquest efecte, s’habiliti un espai específic en les respectives pàgines webs que contingui tota aquesta informació .

		Gas

		57 . Cal modificar la legislació del sector d’hidrocarburs per establir un preu social per al gas butà en funció de les circumstàncies personals, de manera que se superi la situació actual en què el preu de la bombona és el mateix independentment del seu ús, com a font d’energia bàsica de les persones o com a element propi d’establiments comercials o recreatius, com ara les terrasses a la via pública .

		58 . Cal modificar la legislació del sector d’hidrocarburs per crear un bo social del gas .

		59 . Cal modificar el reglament estatal del gas per tal que, en els casos de tall del subministrament per impagament causat per la situació de vulnerabilitat de la persona, no s’hagi d’abonar el doble de les despeses de reconnexió per tornar a disposar del servei .

		60 . Cal modificar la legislació reguladora de l’IVA per aplicar un IVA reduït als consumidors vulnerables de gas i gas butà, de manera que s’assimili al 10% de l’aigua o al tipus impositiu reduït d’altres països .

		61 . Cal elaborar un model de factura per al subministrament de gas .

		62 . Cal que les empreses distribuïdores informin trimestralment els ajuntaments respectius del nombre de talls del servei de subministrament de gas per impagaments i de les altres incidències rellevants, especialment les que afectin els col·lectius especialment protegits .

		Eficiència energètica als habitatges

		63 . Cal tenir en compte que la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica dels edificis i dels habitatges existents té unes característiques específiques respecte de la nova construcció . Així mateix, hi intervenen altres agents . Per aquest motiu, és recomanable que, des d’un punt de vista normatiu, es regulin aquestes operacions de rehabilitació de manera específica i separada de la nova construcció .

		64 . Les empreses subministradores han d’informar els particulars i les administracions sobre el detall dels consums dels edificis i dels habitatges per obtenir dades concretes que permetin racionalitzar les operacions de rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica .

		65 . S’han d’establir mecanismes de foment i finançament que abastin tots els agents implicats en l’eficiència energètica, públics i privats, i tenir especial cura perquè les persones amb menys recursos no quedin excloses dels ajuts públics .

		66 . Abans de la construcció dels habitatges socials, cal analitzar acuradament quins són els sistemes que permeten un ús més eficient de l’energia, amb l’objectiu de no generar unes factures inassumibles per a les persones beneficiàries dels habitatges .



		ANNEX

		ANNEX

		A continuació, es proposa una classificació alternativa a la de l’apartat 8 per a les conclusions, les recomanacions i els suggeriments en funció de la seva possible consideració com a principis generals, bones pràctiques que poden ser implantades per les empreses subministradores o mesures que poden requerir actuacions normatives de rang divers, tant de l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, en el qual també s’han inclòs les que afecten l’Administració local, com de l’Estat . 

		En qualsevol cas, cal advertir que aquesta classificació no és tancada, ja que els conceptes emprats i els àmbits competencials són interpretables, i que s’ha optat per mantenir el número que tenia cadascuna de les conclusions en l’apartat 8 per facilitar-ne la lectura i la localització .

		

		 Principis generals



		1 . Cal superar la consideració de la persona com a simple client d’una empresa subministradora per avançar cap a la consideració de la persona com a titular d’un dret subjectiu als subministraments bàsics a un preu assequible i dins d’uns paràmetres de consum bàsics, essencials o no sumptuaris .

		2 . La Llei encomana al Síndic que vetlli pels drets de persones . Per això, en aquest informe s’ha intentat, en la mesura que fos possible, no utilitzar els conceptes de clients o usuaris o consumidors –forçosament més limitats–, tot i que en alguns casos s’utilitza aquesta terminologia per ajustar-se més al que determina la normativa o facilitar-ne la interpretació . 

		3 . Administracions públiques i empreses subministradores han de tenir ben present que el Codi de consum de Catalunya atribueix una protecció especial a determinats col·lectius en les seves relacions de consum, com ara els infants i els adolescents, les persones grans, les persones malaltes, les persones amb discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en situació d’inferioritat o indefensió especials .

		4 . Des d’un vessant assistencial o de prestació, cal treballar perquè l’ordenament jurídic reconegui com a titulars del dret als subministraments bàsics totes les persones que compleixin els requisits per ser definides com a consumidores vulnerables segons els paràmetres que estableixi la normativa per a cadascun dels serveis .

		5 . Tothom ha de poder gaudir dels subministraments bàsics a un preu assequible sempre que el seu consum estigui dins d’uns paràmetres de consum que siguin bàsics, essencials o no sumptuaris . Aquest dret als subministraments bàsics a un preu assequible ha de ser reconegut a les persones que no compleixen les condicions de vulnerabilitat a què s’ha fet referència anteriorment .

		6 . Més enllà d’aquests límits, els sistemes tarifaris haurien de fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica, penalitzar el malbaratament de recursos escassos i traslladar als consums excessius o sumptuaris el cost dels subministraments bàsics dels consumidors vulnerables .

		

		 Bones pràctiques



		15 . Cal que les empreses subministradores lliurin una informació completa, precisa, acurada i entenedora sobre els serveis que presten, les seves condicions i el seu preu, ja ho facin de forma presencial o a distància (per via telefònica, telemàtica, etc .) .

		16 .  Cal que les empreses subministradores informin clarament sobre els preus dels serveis i les possibles bonificacions, recàrrecs i impostos que es cobraran juntament amb el consum, com ara l’IVA, el cànon de l’aigua, l’impost especial sobre l’electricitat o el manteniment del comptador d’aigua . Aquesta informació s’ha de fer pública també en els anuncis i la publicitat dels preus que facin les empreses subministradores .

		17 . Especialment en els sectors elèctric i del gas, les empreses comercialitzadores han de facilitar al consumidor el canvi d’empresa comercialitzadora i han de ser proactives a l’hora d’aplicar el preu més beneficiós per al consumidor, sempre d’acord amb la seva voluntat .

		18 . En relació amb el punt anterior, cal un compromís ferm de les empreses comercialitzadores d’electricitat i de gas per a l’eradicació de les pràctiques comercials poc curoses –i, en alguns casos, de legalitat dubtosa– per part dels seus equips comercials, sigui l’anomenada porta freda o per telèfon, especialment amb relació als col·lectius protegits pel Codi de consum de Catalunya, com ara les persones grans o qualsevol altra persona en una situació d’inferioritat o indefensió especials .

		19 . Les empreses subministradores han de supervisar l’actuació de les empreses que subcontracten per a la gestió del cobrament de deutes pendents, de manera que garanteixin una actuació ètica i sense males pràctiques .

		20 . Cal que les empreses subministradores tinguin una especial cura i no incloguin cap persona en els registres o fitxers d’incompliment d’obligacions dineràries fins que el deute no sigui ferm i no s’hagin resolt totes les reclamacions pendents, extrajudicials o judicials, per no lesionar els drets de les persones a la protecció de les seves dades personals i al seu honor i la pròpia imatge .

		21 . Cal que les factures dels subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) siguin clares, entenedores i transparents, amb una mida de la lletra que faci confortable la seva lectura .

		22 . Cal que les empreses subministradores avisin immediatament els consumidors quan detectin situacions d’excessos, fuites o anomalies de consum en l’electricitat, l’aigua o el gas, de manera anàloga al que ja es fa en altres sectors, com el de les telecomunicacions .

		23 . Si la persona ho demana, també és convenient que les empreses subministradores informin per carta, correu electrònic, whatsapp, SMS, etc ., quan es detecta que el consum de la persona assoleix el 75% del seu consum històric mitjà en cada cicle de facturació .

		24 . Cal que la persona tingui ple accés i immediat a totes les seves dades de consum, com a via idònia per poder planificar adequadament el seu consum

		25 . Les empreses subministradores han de reforçar el paper dels serveis socials municipals bàsics i de les entitats socials, especialment facilitant la informació i la formació al seu personal .

		26 . Cal que les empreses subministradores incorporin als seus plans de responsabilitat social programes específics per atendre els consumidors més vulnerables i que aquests siguin públics i coneguts, especialment pels serveis socials i les entitats socials que atenen aquestes persones .

		29 . Cal que les empreses subministradores estableixin criteris per a l’aplicació automàtica de les tarifes socials vigents en els sectors de l’electricitat, l’aigua i el gas als beneficiaris d’habitatges integrats en les xarxes d’habitatges d’inclusió social, siguin titularitat d’administracions públiques o d’entitats socials amb personalitat jurídica .

		30 . Cal millorar les relacions entre els organismes o serveis públics de consum i els serveis socials bàsics, de manera que amb una formació i informació comuna sobre els subministraments bàsics es conegui mútuament quin és l’espai competencial de cadascun, tot amb l’objectiu d’oferir un millor servei a les persones que ho requereixen .

		31 . Cal garantir un tractament àgil i acurat de les queixes i reclamacions presentades pels ciutadans que fugi especialment de les respostes estandarditzades .

		32 . Cal que les empreses subministradores informin clarament els ciutadans de les vies de reclamació i dels mitjans de resolució alternativa de conflictes, i també  dels ombudsmen existents . Aquesta informació ha de figurar de manera destacada en els contractes,  les factures, les pàgines web i en els establiments o les oficines de les empreses subministradores o els seus agents .

		33 . Cal assegurar que les empreses subministradores ofereixen un servei telefònic gratuït al qual es puguin adreçar les persones per posar en coneixement de l’empresa les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts, d’acord amb el Codi de consum de Catalunya .

		34 . Cal que les empreses subministradores garanteixin que els consumidors, per fer valer l’eventual exercici dels seus drets, tinguin constància, per escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació relativa a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i, per tant, que lliurin al consumidor un acusament de recepció, un número d’incidència o qualsevol altre document acreditatiu de la seva queixa o 

		35 . Cal que les empreses subministradores garanteixin el compliment del Codi de consum de Catalunya pel que fa a l’obligació de seguir prestant el servei encara que hi hagi manca de pagament d’algun rebut o alguna factura si la persona ha presentat alguna reclamació amb relació a la factura davant de la mateixa empresa subministradora, o per mitjà dels mecanismes judicials o extrajudicials de resolució de conflictes, i aquesta està pendent de resolució .

		38 . A causa de la complexitat de la matèria i de la desinformació que afecta la majoria de les persones, víctimes sovint de missatges contradictoris, cal que les empreses comercialitzadores informin adequadament els consumidors sobre el preu que ofereixen, els conceptes que integren la factura que hauran de pagar, les possibilitats d’acollir-se al bo social i les diferents modalitats tarifàries en funció de si estan acollits al règim del PVPC o en el mercat lliure .

		41 . Especialment en el moment de la contractació, però també quan se sol·liciti una reducció, cal que les empreses comercialitzadores d’electricitat lliurin una informació acurada i precisa sobre la potència elèctrica que requereix el consumidor, d’acord amb els principis de consum responsable i eficient energèticament .

		64 . Les empreses subministradores han d’informar els particulars i les administracions sobre el detall dels consums dels edificis i dels habitatges per obtenir dades concretes que permetin racionalitzar les operacions de rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica .

		

		 Competència normativa de la 

		Generalitat i de l’Administració local



		7 . Cal assegurar el compliment de la Directiva de resolució alternativa de litigis, de manera que els consumidors puguin presentar reclamacions contra les empreses subministradores davant entitats que ofereixin procediments de resolució alternativa de litigis que siguin independents, imparcials, transparents, efectius, ràpids i justos .

		8 . La Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig de 2013, de resolució alternativa de litigis permet que consumidors i empreses resolguin les seves disputes sense anar a la via judicial i de manera ràpida i senzilla per a tot tipus de controvèrsies contractuals, tant si el contracte es va fer presencialment o no (per exemple, en línia o per telèfon) .

		9 . Més enllà del debat de si els serveis d’interès general els han de prestar entitats públiques o privades, hi ha un element comú i essencial en ambdós casos, que és la garantia dels drets de les persones, i per tant que aquestes no vegin disminuïts els seus drets en funció de qui presta el servei . Atès que quan aquests serveis els prestava directament l’Administració era l’ombudsman qui els supervisava, aquesta funció de supervisió l’hauria de continuar fent la mateixa institució, amb independència de q

		El Parlament de Catalunya, en l’article 78 .1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, va fer un pas pioner en aquesta direcció en conferir al Síndic la facultat de supervisar “les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d’interès general o universal” .

		10 . El Parlament de Catalunya, en l’aplicació de la Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig de 2013, sobre la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, hauria de seguir la línia iniciada en l’article 78 de l’Estatut d’autonomia i dotar el Síndic de les eines necessàries perquè actuï com a mecanisme de garantia de drets i de resolució alternativa de litigis en l’àmbit dels subministraments bàsics que sigui independent de les empreses subministradores .

		11 . L’establiment per llei del Síndic de Greuges de Catalunya com a ombudsman dels subministraments bàsics, nomenat pel Parlament de Catalunya, permet oferir a totes les empreses dels sectors de l’electricitat, l’aigua i el gas un mecanisme efectiu de compliment de la Directiva de resolució alternativa de litigis i de supervisió del dret de les persones als subministraments bàsics . Tal com succeeix en altres ordenaments, la regulació per llei afegeix un plus de garantia als drets de les persones i assegur

		12 . La llei reguladora de l’ombudsman dels subministraments bàsics ha d’establir el sistema de finançament compartit públic i privat mitjançant una part amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i una altra amb càrrec a les empreses subministradores en funció de la seva facturació al territori .

		13 . Cal garantir la gratuïtat en l’accés a la resolució alternativa de litigis, especialment per als consumidors vulnerables .

		14 . La publicació d’un informe anual sobre l’activitat realitzada en defensa del dret als subministraments bàsics de les persones, i la presentació i posterior debat davant del Parlament de Catalunya, és una garantia d’independència a l’hora de resoldre les queixes i els litigis que es plantegin

		27 . Cal simplificar la gestió de les tarifes socials en els subministraments bàsics i la tramitació dels ajuts als consumidors vulnerables, de manera que es faciliti que totes les persones que ho necessitin puguin acollir-se a aquests beneficis .

		28 . Cal establir un òrgan que actuï com a finestreta única comuna per a totes les empreses que puguin ser considerades com a subministradores de serveis bàsics per informar les persones i tramitar totes les tarifes socials i els ajuts existents als consumidors vulnerables, i que a la vegada serveixi de referència per assessorar i informar en matèria de subministraments bàsics els serveis socials bàsics i les entitats socials .

		48 . Cal que les administracions públiques i les empreses subministradores implantin  una línia d’ajuts adreçada als consumidors vulnerables per a l’adquisició o la renovació d’electrodomèstics i elements d’il·luminació que siguin més eficients energèticament .

		51 . Cal elaborar un model de factura per al subministrament d’aigua .

		52 . Cal que les administracions locals competents retirin de la factura de l’aigua tots els conceptes que no estan relacionats amb el cicle de l’aigua, com ara les taxes de gual o de recollida d’escombraries .

		53 . Cal que les administracions locals competents aprovin tarifes socials de l’aigua, lligades a un consum bàsic .

		54 . Cal que les empreses subministradores informin trimestralment els ajuntaments respectius del nombre de talls del servei per impagaments i de les altres incidències rellevants, en especial les que afectin els col·lectius especialment protegits .

		55 . Cal que les administracions locals exerceixin al màxim les seves potestats de supervisió, inspecció i control de les empreses concessionàries del servei d’aigua .

		56 . Cal que tant les administracions locals com les empreses subministradores informin de forma proactiva, periòdica i detallada de la qualitat de l’aigua subministrada, especialment dels paràmetres que la normativa obliga a verificar en els diferents controls que cal realitzar, i que, a aquest efecte, s’habiliti un espai específic en les respectives pàgines webs que contingui tota aquesta informació .

		65 . S’han d’establir mecanismes de foment i finançament que abastin tots els agents implicats en l’eficiència energètica, públics i privats, i tenir especial cura perquè les persones amb menys recursos no quedin excloses dels ajuts públics .

		66 . Abans de la construcció dels habitatges socials, cal analitzar acuradament quins són els sistemes que permeten un ús més eficient de l’energia, amb l’objectiu de no generar unes factures inassumibles per a les persones beneficiàries dels habitatges .

		 

		Competència normativa de l’Estat



		36 . La nova regulació de la facturació elèctrica no afavoreix l’estalvi energètic, ja que fins a la posada en marxa dels comptadors de telegestió s’aplicaran uns patrons de consum preestablerts . Hi ha dubtes raonables que la nova regulació s’ajusti als principis de no- malbaratament de recursos escassos, de foment de les energies renovables i de reducció de les emissions de CO .

		2



		37 . D’acord amb el punt anterior, cal intensificar el procés de substitució de comptadors per avançar la data d’implantació dels comptadors digitals o de telegestió (smart meters) per garantir que tots els consumidors disposen d’informació real i instantània sobre el seu consum, i sempre amb la finalitat que puguin reduir-lo o fer-lo més eficient .

		39 . Cal avaluar si el model de factura del subministrament d’electricitat aprovat per la Resolució ministerial de 23 de maig de 2014 serveix per incrementar la transparència, millorar la informació i la comprensió de les persones sobre el preu de l’electricitat i facilitar l’elecció d’empresa comercialitzadora .

		40 . Cal afavorir la diversificació tarifària tot ampliant el ventall de modalitats de discriminació horària per ajustar-se més a les necessitats dels consumidors .

		42 . La generació eficient i descentralitzada d’electricitat per a l’autoconsum per mitjà de fonts renovables contribueix a l’assoliment dels objectius de la UE sobre reducció de les emissions de CO . Per aquest motiu, cal ser crític amb la desincentivació que la nova regulació del sector de l’electricitat fa de l’autoconsum amb energies renovables per la via de l’anomenat impost al sol (peatge de suport) .

		2



		43 . Cal fer una auditoria externa, completa i rigorosa sobre el sector elèctric que abordi especialment l’anomenat dèficit tarifari .

		44 . Cal actualitzar les quantitats (30 euros o el 10% de la primera facturació completa) que el reglament estatal (article 105 .6 del Reial decret 1955/2000) determina que les empreses distribuïdores d’electricitat han d’abonar als consumidors en concepte d’incompliment de la qualitat individual pel que fa a l’atenció al consumidor, atès que mai no s’han actualitzat .

		45 . Cal modificar el reglament estatal de l’electricitat per tal que, en els casos de tall del subministrament per impagament a causa de la situació de vulnerabilitat de la persona, no s’hagi d’abonar el doble de les despeses de reconnexió per tornar a disposar del servei .

		46 . Cal modificar la legislació del sector elèctric per redefinir el bo social elèctric i aconseguir que s’apliqui als consumidors vulnerables, de manera que s’elimini –entre d’altres– la possibilitat de beneficiar-se’n per la sola condició de ser família nombrosa .

		47 . Cal establir mecanismes de reducció de la potència elèctrica abans de procedir al tall del subministrament en els casos de consumidors vulnerables amb dificultats de pagament de les factures .

		49 . Cal modificar la legislació reguladora de l’IVA per aplicar un IVA reduït als consumidors vulnerables d’electricitat, per assimilar-ho al 10% de l’aigua o al tipus impositiu reduït d’altres països .

		50 . Cal que les empreses distribuïdores informin trimestralment els ajuntaments respectius del nombre de talls del servei de subministrament d’electricitat per impagaments i de les altres incidències rellevants, especialment les que afectin els col·lectius especialment protegits .

		57 . Cal modificar la legislació del sector d’hidrocarburs per establir un preu social per al gas butà en funció de les circumstàncies personals, de manera que se superi la situació actual en què el preu de la bombona és el mateix independentment del seu ús, com a font d’energia bàsica de les persones o com a element propi d’establiments comercials o recreatius, com ara les terrasses a la via pública .

		58 . Cal modificar la legislació del sector d’hidrocarburs per crear un bo social del gas .

		59 . Cal modificar el reglament estatal del gas per tal que, en els casos de tall del subministrament per impagament causat per la situació de vulnerabilitat de la persona, no s’hagi d’abonar el doble de les despeses de reconnexió per tornar a disposar del servei .

		60 . Cal modificar la legislació reguladora de l’IVA per aplicar un IVA reduït als consumidors vulnerables de gas i gas butà, de manera que s’assimili al 10% de l’aigua o al tipus impositiu reduït d’altres països .

		61 . Cal elaborar un model de factura per al subministrament de gas .

		62 . Cal que les empreses distribuïdores informin trimestralment els ajuntaments respectius del nombre de talls del servei de subministrament de gas per impagaments i de les altres incidències rellevants, especialment les que afectin els col·lectius especialment protegits .

		63 . Cal tenir en compte que la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica dels edificis i dels habitatges existents té unes característiques específiques respecte de la nova construcció . Així mateix, hi intervenen altres agents . Per aquest motiu, és recomanable que, des d’un punt de vista normatiu, es regulin aquestes operacions de rehabilitació de manera específica i separada de la nova construcció .

















