
BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Número 521

 Sisè període 23 de març de 2015

S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 202-00056/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 468) p. 27

1.10. Resolucions

Resolució 962/X del Parlament de Catalunya, relati-
va a l’Informe de fiscalització 24/2014, sobre l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00040/10
Adopció p. 27

Resolució 963/X del Parlament de Catalunya, rela-
tiva a l’Informe de fiscalització 25/2014, sobre la gestió eco-
nòmica dels centres docents públics del Departament d’En-
senyament, corresponent al 2011
Tram. 256-00041/10
Adopció p. 28

Resolució 964/X del Parlament de Catalunya, rela-
tiva a l’Informe de fiscalització 27/2014, sobre la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva
Tram. 256-00042/10
Adopció p. 28

Resolució 965/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament del deute a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10
Adopció p. 29

Resolució 966/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els plans estratègics de serveis socials
Tram. 250-01323/10
Adopció p. 29

Resolució 967/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la recuperació del tram urbà de les carreteres N-340 i N-235 
a l’Aldea
Tram. 250-01303/10
Adopció p. 30

Resolució 968/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la facilitació del pas de vianants amb seguretat i les obres 
de millorament de la seguretat viària de la carretera C-58 a 
Vacarisses
Tram. 250-01364/10
Adopció p. 30

Resolució 969/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aeròdrom d’Alfés
Tram. 250-01368/10
Adopció p. 30

Resolució 970/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’un túnel a la carretera C-14 entre Organyà i 
Montan de Tost
Tram. 250-01373/10
Adopció p. 31

Resolució 971/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la carretera C-26 entre Ripoll i Berga
Tram. 250-01379/10
Adopció p. 31

Resolució 972/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la inclusió de les Terres de l’Ebre en el servei de trens 
de rodalia i en la integració tarifària del Camp de Tarra-
gona
Tram. 250-01415/10
Adopció p. 31

Resolució 973/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la senyalització d’alt ús per ciclistes de la carretera BV-2041 
entre Begues i Gavà
Tram. 250-01416/10
Adopció p. 32

Resolució 974/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els centres d’innovació i formació ocupacional
Tram. 250-01245/10
Adopció p. 32

Resolució 975/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les gestions amb el Govern de l’Estat per a garantir la viabi-
litat del servei postal
Tram. 250-01304/10
Adopció p. 33

Resolució 976/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la preservació del comerç ambulant i la dignificació de la 
professió de comerciant i marxant
Tram. 250-01346/10, 250-01347/10
Adopció p. 33

Resolució 977/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el grup Ficosa
Tram. 250-01374/10, Tram. 250-01394/10
Adopció p. 34

Resolució 978/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el model comercial de Catalunya
Tram. 250-01400/10
Adopció p. 34

Resolució 979/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la Transició
Tram. 250-01405/10
Adopció p. 35

Resolució 985/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es designen els diputats que han de defensar da-
vant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica 
de modificació de la Llei orgànica del poder judicial i altres 
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Nota adhesiva
La proposta de resolució sobre el manteniment del Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sant Andreu de la Barca (tram. 250-01418/10), a la pàg. 61, ha estat rectificada al BOPC 534, pàg. 21.
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normes connexes, en matèria de drets lingüístics en l’àmbit 
de la justícia
Tram. 271-00004/10
Adopció p. 35

Resolució 986/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es designen els diputats que han de defensar davant 
el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit, amb relació al sector de la cultura
Tram. 271-00005/10
Adopció p. 35

Resolució 987/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2012
Tram. 257-00003/10
Adopció p. 36

1.15. Mocions

Moció 190/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació de la sanitat
Tram. 302-00261/10
Aprovació p. 36

Moció 191/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres educatius
Tram. 302-00260/10
Aprovació p. 37

Moció 192/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
sistema per a l’autonomia personal i l’atenció a la depen-
dència
Tram. 302-00264/10
Aprovació p. 39

Moció 193/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 302-00262/10
Aprovació p. 41

Moció 194/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
línia 9 del metro
Tram. 302-00265/10
Aprovació p. 43

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i el 
sistema educatiu
Tram. 300-00285/10
Substanciació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre les Terres de Lleida, 
el Pirineu i Aran
Tram. 300-00286/10
Substanciació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre els menjadors esco-
lars
Tram. 300-00287/10
Substanciació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previs-
tes per a completar el traspàs de competències al Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona
Tram. 300-00288/10
Substanciació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre el deute amb els ajun-
taments
Tram. 300-00289/10
Substanciació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la plaga 
del caragol poma
Tram. 300-00290/10
Substanciació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre la inversió en carrete-
res per a millorar-ne la seguretat
Tram. 300-00291/10
Substanciació p. 44

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret als sub-
ministraments bàsics
Tram. 360-00017/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 44

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
agroambientals als arrossaires del delta de l’Ebre
Tram. 250-01299/10
Rebuig p. 45

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
pendents dels programes de desenvolupament rural del 
2013
Tram. 250-01320/10
Retirada p. 45

Proposta de resolució sobre la derogació del De-
cret 139/2014, pel qual s’estableix el règim temporal per al 
període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per 
a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria 
en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de concursos 
de cant
Tram. 250-01348/10
Rebuig p. 45

Proposta de resolució sobre el nom del museu del 
Futbol Club Barcelona
Tram. 250-01386/10
Rebuig p. 45

Proposta de resolució sobre els expedients san-
cionadors incoats contra els mitjans de comunicació que no 
van emetre la campanya institucional del procés participatiu 
del 9 de novembre
Tram. 250-01388/10
Rebuig p. 45

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la creació d’estructures d’estat
Tram. 302-00263/10
Rebuig p. 45
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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 simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 46
Acord de la Comissió sobre les compareixences propo-
sades p. 52

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 200-00039/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 55

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge
Tram. 202-00018/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 56
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 58

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 202-00065/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 60

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segre-
gació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 61

Proposició de llei de creació del municipi de Me-
dinyà
Tram. 202-00075/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 516) p. 61

Proposició de llei de garantia de l’assistència sani-
tària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 202-00080/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 61

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sant 
Andreu de la Barca
Tram. 250-01418/10
Esmenes presentades p. 61

Proposta de resolució sobre la salut mental infantil 
i juvenil a l’Anoia
Tram. 250-01420/10
Esmenes presentades p. 62

Proposta de resolució sobre l’avaluació del projecte 
de fusió dels serveis dels hospitals Josep Trueta, de Girona, 
i Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-01424/10
Esmenes presentades p. 62

Proposta de resolució sobre la recuperació de la 
no-obligatorietat de presentar l’impost de societats per a 
entitats sense finalitat de lucre
Tram. 250-01426/10
Esmenes presentades p. 62

Proposta de resolució sobre la revisió del Codi in-
fart a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01429/10
Esmenes presentades p. 63

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu als resultats de l’educació primària i secundària
Tram. 250-01435/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a l’externalització de la correcció de les proves de 
competències bàsiques de quart d’ESO
Tram. 250-01436/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, de Badalona
Tram. 250-01437/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
llars d’infants municipals
Tram. 250-01438/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Calaf
Tram. 250-01439/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc 
Central
Tram. 250-01440/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre l’impacte de la modificació del Pla general metro-
polità de Barcelona en el subàmbit relatiu al centre comer-
cial La Maquinista
Tram. 250-01441/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01442/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Calaf
Tram. 250-01443/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre el serveis de salut de 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01444/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la programació del 
documental “La salut, el negoci de la vida” i de la pel·lícula 
“Sicko”
Tram. 250-01445/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la convocatòria de la 
taula de negociació sobre la subcontractació dels serveis 
d’Endesa
Tram. 250-01446/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
Tram. 250-01447/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65
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Proposta de resolució sobre la participació del Cos 
de Mossos d’Esquadra en els organismes internacionals de 
coordinació policial
Tram. 250-01448/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la retirada dels expedi-
ents sancionadors oberts arran de la campanya de la Plata-
forma Stop Pujades Transport Públic
Tram. 250-01449/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el servei de manteni-
ment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01450/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el consum d’aliments 
insans
Tram. 250-01451/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la síndrome de sensi-
bilització central
Tram. 250-01452/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
carretera A-14
Tram. 250-01453/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el millorament de la lí-
nia 3 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-01454/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el desviament de la 
carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
Tram. 250-01455/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la banalització de la vi-
olència masclista en el documental L’endemà
Tram. 250-01456/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la banalització de la vi-
olència masclista en el documental L’endemà
Tram. 250-01457/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre els encàrrecs al Con-
sell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema 
Sanitari
Tram. 250-01458/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre el pagament dels im-
ports pendents a les farmàcies
Tram. 250-01459/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’informes i 
estudis sobre els problemes de la sanitat al Consell Asses-
sor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-01460/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’inici d’obres de re-
forma i millorament dels equipaments sanitaris que ho re-
quereixin
Tram. 250-01461/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de l’incre-
ment retributiu dels alts càrrecs de la sanitat pública
Tram. 250-01462/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’increment del pres-
supost per a polítiques de salut en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2015
Tram. 250-01463/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la limitació a la cober-
tura sanitària urgent de l’accés a la sanitat pública dels im-
migrants en situació administrativa irregular
Tram. 250-01464/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament durant les vint-i-quatre hores del dia del servei d’he-
modinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarra-
gona
Tram. 250-01465/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 250-01466/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la reducció del risc 
d’accidentalitat a la carretera GI-555, en tre Sils i Massanes, 
i a la carretera GI-550, entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01467/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la reducció del risc 
d’accidentalitat a les carreteres BV-2041, entre Gavà i Be-
gues, C-1415, entre Terrassa i Sentmenat, BP-1417, entre 
Barcelona i Sant Cugat del Vallès, C-16, entre Berga i Bagà, 
i C-59, entre Caldes de Montbui i Moià
Tram. 250-01468/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre el millorament del ser-
vei de trens entre Barcelona, Girona i Figueres
Tram. 250-01469/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la concertació de la 
meitat de les places de la Residència Salarich-Calderer, de 
Bagà
Tram. 250-01470/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció mèdica d’urgències al Baix Camp
Tram. 250-01471/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre el pagament de les in-
demnitzacions pendents als propietaris dels terrenys expro-
piats per les obres de la carretera C-51
Tram. 250-01472/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la incineradora de resi-
dus industrials de Constantí
Tram. 250-01473/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Serra de Miralles, de Tordera, i de la Secció d’Estudis Se-
cundaris Tordera
Tram. 250-01474/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre els canvis en el model 
d’atenció domiciliària
Tram. 250-01475/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68
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Proposta de resolució sobre la preservació del Po-
ble Vell de Corbera d’Ebre
Tram. 250-01476/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa
Tram. 250-01477/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la revisió dels expedi-
ents sancionadors oberts arran d’una acció reivindicativa de 
la Plataforma Stop Pujades Transport Públic
Tram. 250-01478/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
Llei de l’Estat 27/2014, de l’impost sobre societats
Tram. 250-01479/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
pluriennal dels centres urbans sostenibles
Tram. 250-01480/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ensenyaments musicals superiors
Tram. 250-01481/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació i 
millorament de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01482/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre les obres del centre de 
rehabilitació emplaçat a l’edifici del CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01483/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la planificació i el des-
envolupament de la farmàcia comunitària
Tram. 250-01484/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a les targetes de crèdit a la disposició de càrrecs 
de la Generalitat i dels ens públics que en depenen
Tram. 250-01485/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
supòsits d’exempció fiscal per a les associacions
Tram. 250-01486/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre els joves ucraïnesos 
afectats per l’accident nuclear de Txernòbil acollits a Cata-
lunya
Tram. 250-01487/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de P3 a les escoles Pau Picasso, Rafael Alberti i Pera 
de Tera, de Badalona
Tram. 250-01488/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el suport als comerços 
emblemàtics de les àrees urbanes
Tram. 250-01489/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la formació continuada 
del personal penitenciari
Tram. 250-01490/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del CAP Esparreguera
Tram. 250-01491/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre les sancions imposa-
des a empreses per haver vulnerat els drets lingüístics del 
Codi de Consum de Catalunya
Tram. 250-01492/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la declaració de parc 
natural del Massís del Garraf
Tram. 250-01493/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la incorporació del vot 
accessible i secret per a les persones amb deficiències vi-
suals
Tram. 250-01494/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la reducció dels preus 
dels bitllets de tren d’alta velocitat i Avant entre Lleida i Bar-
celona
Tram. 250-01495/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució de queixa al Parlament Euro-
peu per la concessió d’un premi Ciutadà Europeu de l’Any a 
Societat Civil Catalana
Tram. 250-01558/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola Madrenc, de Vilablareix
Tram. 250-01559/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre una piulada del secre-
tari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 250-01560/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre una piulada del secre-
tari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 250-01561/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la previsió dels fenò-
mens meteorològics que puguin afectar el trànsit i l’elabora-
ció d’un protocol d’actuació coordinat
Tram. 250-01562/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre l’emissió de progra-
mació infantil i juvenil en anglès subtitulada en les llengües 
maternes majoritàries
Tram. 250-01563/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre el transport escolar
Tram. 250-01564/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre la discriminació lin-
güística del català per membres dels cossos policials de 
l’Estat
Tram. 250-01565/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre la protecció dels de-
fensors dels drets humans a Mèxic
Tram. 250-01566/10
Presentació p. 76
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
1/2015, sobre el Departament d’Ensenyament, Institut Obert 
de Catalunya
Tram. 256-00049/10
Presentació p. 77
Termini per a proposar compareixences p. 77

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres edu-
catius
Tram. 302-00260/10
Esmenes presentades p. 77

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la sanitat
Tram. 302-00261/10
Esmenes presentades p. 81

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 302-00262/10
Esmenes presentades p. 82

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la creació d’estructures d’estat
Tram. 302-00263/10
Esmenes presentades p. 90

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el sistema per a l’autonomia personal i l’atenció a la de-
pendència
Tram. 302-00264/10
Esmenes presentades p. 91

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la línia 9 del metro
Tram. 302-00265/10
Esmenes presentades p. 94

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Atorgament de la Medalla d’Honor del Parlament 
de Catalunya
Acord p. 97

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 838/X, de 
suport a la Declaració a favor del patrimoni natural de Ca-
talunya
Tram. 290-00753/10
Sol·licitud de pròrroga p. 97
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 97

Control del compliment de la Resolució 861/X, so-
bre la devolució dels imports recaptats amb la taxa de l’euro 
per recepta
Tram. 290-00774/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 97

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 145/X, sobre el 
model turístic
Tram. 390-00145/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 98

Control del compliment de la Moció 150/X, sobre el 
projecte VISC+
Tram. 390-00150/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 103

Control del compliment de la Moció 151/X, sobre 
les polítiques socials
Tram. 390-00151/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 103

Control del compliment de la Moció 158/X, sobre 
les accions polítiques i judicials per a no pagar el deute amb 
el projecte Castor
Tram. 390-00158/10
Sol·licitud de pròrroga p. 106
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 106

Control del compliment de la Moció 162/X, sobre la 
pobresa i la desigualtat
Tram. 390-00162/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 106

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre el cost i els mitjans de la campa-
nya i el procés participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 354-00351/10
Rebuig de la sol·licitud p. 107

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
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre l’encunyació de monedes, el conveni amb el 
Gremi de Filatèlia i Numismàtica per a l’emissió de la Col-
lecció commemorativa del 300 aniversari de la Diada Na-
cional de Catalunya i les diligències obertes per falsificació 
de moneda
Tram. 354-00390/10
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’encunyació de monedes, el conveni amb el Gremi de 
Filatèlia i Numismàtica per a l’emissió de la Col·lecció com-
memorativa del 300 aniversari de la Dia da Nacional de Ca-
talunya i les diligències obertes per falsificació de moneda
Tram. 354-00391/10
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre el Pla estratègic de gestió dels es-
pais naturals 2015-2020
Tram. 354-00392/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre el model de serveis socials bàsics
Tram. 354-00408/10
Sol·licitud i tramitació p. 108
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Carme Trilla amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02696/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Montserrat Pareja 
Eastaway, professora del Departament de Teoria Econòmica 
de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa 
Europea de Recerca en Habitatge, amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02697/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 352-02698/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02699/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02700/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02701/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02702/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02703/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 352-02704/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02705/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02706/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 352-02707/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02708/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 352-02709/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Avalot - Joves de la UGT de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02711/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 352-02712/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02713/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei de me-
sures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02714/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02715/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Guillem Fernàndez, 
en representació de l’Associació Prohabitatge, amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02716/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habi-
tatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 352-02717/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Clara Cortina i Tri-
lla, doctora en demografia i professora de sociologia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02718/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Isabel Pujadas Rúbi-
es, catedràtica del Departament de Geografia Humana de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02719/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre, ca-
tedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02720/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111
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Proposta de compareixença d’Elga Molina i Roig, 
responsable de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal 
del Tarragonès, amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02721/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02722/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02723/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02724/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02725/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02726/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comar-
ques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 352-02727/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02728/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 352-02729/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Promotors Públics d’Habitatge 
i Sòl amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 352-02730/10
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02731/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02732/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02733/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02734/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença del director de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02735/10
Retirada de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02736/10
Retirada de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02737/10
Retirada de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02738/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02739/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02740/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02754/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02755/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 352-02756/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02757/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02758/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02759/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02760/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02761/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02762/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habi-
tatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 352-02763/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edi-
ficis amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 352-02764/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02765/10
Canvi de tramitació p. 115

Proposta de compareixença del director general 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02766/10
Canvi de tramitació p. 115

Proposta de compareixença d’Agustí Jover i Ar-
mengol, economista, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02767/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de José García Mon-
talvo, economista, amb relació a la Proposició de llei de me-
sures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02768/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Pedro Parra Calde-
rón, president de la Cooperativa Llar Unió Catalònia, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02769/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02770/10
Canvi de tramitació p. 115

Proposta de compareixença de Jaume Font i Para-
dell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02771/10
Canvi de tramitació p. 116

Proposta de compareixença de Damià Calvet, ex-
secretari de Territori i Sostenibilitat i director de l’Institut Ca-
talà del Sòl, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02772/10
Canvi de tramitació p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Transports i Ha-
bitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02773/10
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de representants de la 
comissió promotora de la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02774/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per un Habitatge Digne amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02775/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pé-
rez-Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes de 
Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02776/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença del president de la Co-
missió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02777/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02947/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02948/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença del coordinador gene-
ral de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02949/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117
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Proposta de compareixença de la presidenta del 
Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers 
de l’Administració Local de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02950/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02951/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02952/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02953/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Advocacia Catalana amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02954/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
del Club EMAS amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02955/10
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02956/10
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02957/10
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02958/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-

tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02959/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02960/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Ramon Sarroca, 
president de la Federació de Cooperatives Agràries de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02961/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Rafael Jiménez 
Asensio, catedràtic de dret constitucional i director de la 
Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació al Projec-
te de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02962/10
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’Antoni Choy Tarrés, 
advocat i membre de l’equip redactor de la Llei 20/2009, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02963/10
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Joan Perdigó Solà, 
advocat i membre de l’equip redactor de la Llei 20/2009, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02964/10
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02982/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02983/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02984/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
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tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02985/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Pere Casals, pre-
sident de la Cambra de Comerç de Manresa i membre del 
Consell General de Cambres de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02986/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, pro-
fessor de dret administratiu de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02987/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02988/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tray-
ter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
de Girona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02989/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Salvador Duarte 
Soto, de la Confederació de Treballadors Autònoms de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02990/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’Oriol Guixà, empre-
sari i conseller delegat del grup La Farga, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02991/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02992/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Governs Locals amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02993/10
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació de Municipis de Ca talunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-

nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02994/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Lluís Franco Ra-
bell, de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02995/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació de Veïns de la Barceloneta amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02996/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’Albert Arias, geògraf 
i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02997/10
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02998/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02999/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03000/10
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03001/10
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Jordi San José, al-
calde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03002/10
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de José Antonio Mon-
tero, alcalde de Montornès del Vallès, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03003/10
Rebuig de la sol·licitud p. 123
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Proposta de compareixença de Jaume Grau, 
d’Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03004/10
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Frederic Ximeno, 
expert en medi ambient, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03005/10
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03006/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03007/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’Itziar González, ar-
quitecta i exregidora de l’Ajuntament de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03008/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’Albert Recio, eco-
nomista, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03009/10
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Catalina Victory 
Molné, secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03010/10
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Martí Boada i Jun-
cà, científic ambiental i geògraf, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03011/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03012/10
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03013/10
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03014/10
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03015/10
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalulnya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03016/10
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03017/10
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03018/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03019/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Intersindical-Confederació Sindical Catalana amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03020/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03021/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03022/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126
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Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, di-
rector de dret administratiu i processal de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03023/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’Oriol Mir, catedràtic 
de dret administratiu i processal de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03024/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Lluís Xavier Toldrà 
Bastida, advocat, especialista en dret ambiental, amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03025/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tray-
ter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
de Girona i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat, amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03031/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, 
director del Departament de Dret Administratiu i Processal 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03032/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Josep Ramon Fu-
entes Gasó, director del Departament de Dret Públic de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03033/10
Rebuig de la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, 
catedràtic de dret administratiu, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03034/10
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Xavier Bernadí Gil, 
director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogo-
vern del Departament de Governació i Relacions Institu-
cionals, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03035/10
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Montserrat de Vehí 
Torra, directora de l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 

i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03036/10
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Rosa Maria Díaz 
Petit, subdirectora de Serveis Consultius i Coordinació Ju-
rídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03037/10
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’Eugenia Revilla Es-
teve, lletrada dels Serveis Jurídics de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03038/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Francesc Esteve i 
Balagué, en representació de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03039/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Francesc Xavier 
Forcadell Esteller, coordinador general de la Diputació de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03040/10
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Xavier Uriós Apari-
si, cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03041/10
Rebuig de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Moisés Bonal Fer-
rer, responsable d’Estudis i Polítiques Sectorials de Pimec, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03042/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz 
Anton, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers de l’Administració Local, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03043/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de David Garrofé Puig, 
secretari general de Cecot, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03044/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Salvador Guillermo 
Viñeta, director d’Economia de Foment del Treball Nacional, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
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administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03045/10
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03046/10
Rebuig de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa 
(Cepime) amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03047/10
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03048/10
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’Agustí de Uribe-Sa-
lazar Fàbregas, president de Gabinet Uribe, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03049/10
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03061/10
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03062/10
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença del president de l’Agru-
pació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03063/10
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació de Micropobles de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03064/10
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració Catalana de Municipis Rurals amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03065/10
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença del president del Fò-
rum dels Síndics i Defensors Locals de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03066/10
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació d’Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03067/10
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Col·legis d’Enginyers Tècnics de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03068/10
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració Catalana d’Activitats de Restauració i Musicals amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03069/10
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença del president del Gre-
mi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03070/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03071/10
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03072/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença del president del Con-
sell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03073/10
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença del president del Gre-
mi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03074/10
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
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administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03075/10
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença del president del Col-
legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03076/10
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Espanyola de Promotors Públics d’Habitatge i Sòl 
- Secció Catalunya amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03077/10
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03078/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03079/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03080/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03081/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03082/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali-
tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03083/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Marina Subirats, de 
Feministes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03084/10
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Tània Verge, pro-
fessora de ciència política i agent d’igualtat de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03085/10
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Montse Pineda, de 
Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03086/10
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03087/10
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Agima People Opina amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03088/10
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum Dona i Esport amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03089/10
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una representació 
de TEDxBarcelonaWomen amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03090/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03091/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’associació El Safareig amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03092/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’associació Dones amb Empenta amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03093/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Marxa Mundial de les Dones - Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03094/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Genera amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03095/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Fundació Ires amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03096/10
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una representació 
de Drac Màgic amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03097/10
Sol·licitud p. 135
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Tamaia amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03098/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03099/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03100/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03101/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Àrea de Mediació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03102/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’Elena Sintes, doc-
tora en sociologia i experta en educació i usos del temps, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03103/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença de Jordi Ojeda, engi-
nyer industrial i especialista en flexibilitat horària i calendari 
laboral, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03104/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
del Grup Set amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03105/10
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Famílies i Dones del Medi Rural amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03106/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes
Tram. 352-03107/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03108/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Teresa Torns i Mar-
tín, doctora en sociologia i membre del Centre d’Estudis So-
ciològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03109/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Sara Moreno Co-
lom, doctora en sociologia i professora de la Facultat de Ci-
ències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03110/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Mercè Otero Vidal, 
catedràtica de llatí, professora jubilada i experta en temes 
de coeducació, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03111/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’Encarna Bodelón 
González, doctora en dret i directora del grup d’investigació 
Antígona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes
Tram. 352-03112/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de María de la Fuen-
te Vázquez, doctora en ciència política, col·laboradora de 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i directora de l’Observatori IQ, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03113/10
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença Tània Verge Mestre, 
professora de ciència política a la Universitat Pompeu 
Fabra i experta en participació política i gènere, amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03114/10
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una representació 
de Feministes de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03115/10
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’Anna Berga, presi-
denta de la Comissió Dona i Ciència per al desenvolupament 
de les polítiques de dones en l’àmbit de l’educació superior 
i recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03116/10
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Carme Sanmartí, 
doctora en història i llicenciada en filosofia i lletres, amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03117/10
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Sara Moreno, doc-
tora en sociologia especialitzada en gènere, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03118/10
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de la directora general 
de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03119/10
Sol·licitud p. 138
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Proposta de compareixença d’Amparo Tomé, pro-
fessora i investigadora de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03120/10
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Maria Àngels Ca-
bré, directora de l’Observatori Cultural de Gènere, amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03121/10
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’Ester Giménez-Sali-
nas, catedràtica de dret penal i criminologia d’ESADE, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03122/10
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’Esther Sánchez, 
doctora en dret i professora de dret del treball i de la Se-
guretat Social d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03123/10
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Sara Berbel, docto-
ra en psicologia, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03124/10
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Carme Valls, met-
gessa i vicepresidenta del Centre d’Anàlisi i Programes Sa-
nitaris, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03125/10
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de la directora general 
de Cooperació al Desenvolupament amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03126/10
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Teresa Martínez, 
delegada a Catalunya de l’European Association of Single-
Sex Education (EASSE), amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03127/10
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Mercè Claramunt, 
presidenta de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03128/10
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Carolina Barber, 
presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03129/10
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Carme Figueras, 
consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03130/10
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’Anna Mercadé, di-
rectora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la 

Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03131/10
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Josefina Rubio, 
presidenta de la Fundació Surt, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03132/10
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Núria Ramon, pre-
sidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03133/10
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Maria Rovira, presi-
denta de Dones d’Unió de Pagesos, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03134/10
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03135/10
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03136/10
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03137/10
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03138/10
Sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de les Dones amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03139/10
Sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representació 
de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03140/10
Sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Fundació Surt amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03141/10
Sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03142/10
Sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra 
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de Comerç de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03143/10
Sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Emprenedores amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03144/10
Sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representació 
de Dones d’Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03145/10
Sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03146/10
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03147/10
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03148/10
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
del Secretariat Gitano amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03149/10
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Dones No Estàndard amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03150/10
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
de Dones Juristes amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03151/10
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03152/10
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03153/10
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Dones del Col·legi Ofi cial de Psicologia de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03154/10
Sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de 

Gènere amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03155/10
Sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Dones per la Salut amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03156/10
Sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Bale-
ars amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
Tram. 352-03157/10
Sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03158/10
Sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03159/10
Sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03160/10
Sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03161/10
Sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’una representació 
de dones del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Trans-
gèneres, Bisexuals i Intersexuals amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03162/10
Sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Homes Igualitaris amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03163/10
Sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori Cultural de Gènere amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03164/10
Sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03165/10
Sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Maria Aurèlia Capmany amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03166/10
Sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Provincial de Dones en Igualtat de Barcelona 
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amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03167/10
Sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença de Maria Sanahuja, 
magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03168/10
Sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença de Núria Chinchilla, 
professora i directora del Centre Internacional Treball i Famí-
lia de l’IESE Business School, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03169/10
Sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença de Teresa Freixes San-
juán, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03170/10
Sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença de Joaquima Alemany 
Roca, presidenta de l’entitat Network of Liberal Women, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03171/10
Sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença de Núria Gómez Gra-
nés, experta feminista, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03172/10
Sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03173/10
Sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Temps de Dones amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03174/10
Sol·licitud p. 145

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Puig i Godes, 
director del Servei Meteorològic de Catalunya, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cas de 
presumpte blanqueig de diners pel qual ha estat imputat
Tram. 356-00859/10
Acord sobre la sol·licitud p. 145

Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Aya-
la, directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui els 
objectius de la seva tasca a l’Oficina
Tram. 356-00908/10
Acord sobre la sol·licitud p. 145

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
Acord sobre la sol·licitud p. 146

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
Rebuig de la sol·licitud p. 146

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
Acord sobre la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença de Victor Sagi, de 
l’empresa Dribbling, davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre els contractes que va subscriure 
amb l’Institut Català de l’Energia
Tram. 356-00969/10
Rebuig de la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Aya-
la, directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els contractes que va subscriure com a responsable de l’Ins-
titut Català de l’Energia amb l’empresa Dribbling
Tram. 356-00970/10
Rebuig de la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè expliqui els criteris i procediments de trami-
tació de denúncies presentades a l’Oficina
Tram. 356-01022/10
Acord sobre la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Aya-
la, directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
la seva etapa com a directora de l’Institut Català de l’Energia
Tram. 356-01111/10
Rebuig de la sol·licitud p. 146

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona davant la Comissió d’Interior perquè exposi la seva opi-
nió sobre l’ordenació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 356-01149/10
Acord sobre la sol·licitud p. 147

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la 
Comissió d’Interior perquè exposi la seva opinió sobre l’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01150/10
Acord sobre la sol·licitud p. 147

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Barcelona davant la Comissió d’Interior 
perquè exposi la seva opinió sobre l’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01151/10
Acord sobre la sol·licitud p. 147

Sol·licitud de compareixença del comissionat per 
a la Transició Nacional davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre les conclusions del Dictamen 
3/2015 del Consell de Garanties Estatutàries, sobre el Pro-
jecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
Tram. 356-01154/10
Rebuig de la sol·licitud p. 147

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empre-
sa i Competitivitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, 
d’Igualada
Tram. 356-01159/10
Sol·licitud p. 147
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Em-
presa i Competitivitat davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre l’adquisició de l’estació d’esquí 
de Boí-Taüll
Tram. 356-01160/10
Sol·licitud p. 147

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Observatori contra l’Homofòbia davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè presenti l’Informe so-
bre l’estat de l’homofòbia a Catalunya 2014
Tram. 356-01164/10
Sol·licitud p. 147

Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals 
Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la 
consolidació del projecte docent i de recerca de la Universi-
tat Pompeu Fabra
Tram. 356-01166/10
Sol·licitud p. 148

Sol·licitud de compareixença del responsable dels 
indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els tre-
balls de l’estadística d’indicadors territorials de risc de po-
bresa i exclusió social
Tram. 356-01167/10
Sol·licitud p. 148

Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona, 
director del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les In-
feccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de 
l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalu-
nya i contra l’estigma relacionat
Tram. 356-01172/10
Sol·licitud p. 148

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mateu, secre-
tari de Salut Pública, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre el compliment de l’Acord nacional per a fer front 
a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat
Tram. 356-01173/10
Sol·licitud p. 148

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Pa-
drosa, director del Servei Català de la Salut, davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre el compliment de 
l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalu-
nya i contra l’estigma relacionat
Tram. 356-01174/10
Sol·licitud p. 148

Sol·licitud de compareixença de Carmela Fortuny, 
secretària d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia 
Personal, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
el compliment de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia 
del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat
Tram. 356-01175/10
Sol·licitud p. 148

Sol·licitud de compareixença d’Ivan Planas, director 
general d’Anàlisi i Seguiment de les Finances Públiques, da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compli-
ment de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH 
a Catalunya i contra l’estigma relacionat
Tram. 356-01176/10
Sol·licitud p. 149

Sol·licitud de compareixença de Pere Soler, director 
general de Serveis Penitenciaris, davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre el compliment de l’Acord nacional 
per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’es-
tigma relacionat
Tram. 356-01177/10
Sol·licitud p. 149

Sol·licitud de compareixença de Montse Pineda, en 
representació del Comitè 1r de Desembre, davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre el compliment de l’Acord 
nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i 
contra l’estigma relacionat
Tram. 356-01178/10
Sol·licitud p. 149

Sol·licitud de compareixença de Georgina Monge, 
experta en plans i polítiques d’igualtat, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 356-01179/10
Sol·licitud p. 149

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

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals sobre les actuacions pre-
vistes per a ajudar les persones i els municipis afectats per 
la ventada del 9 de desembre de 2014
Tram. 355-00213/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 149

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Pla estratègic de gestió dels espais naturals 2015-
2020
Tram. 355-00214/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 150

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

Compareixença de Luis de Val, president de Dis-
tribuïdors Independents Cinematogràfics Associats, o de 
la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00907/10
Substanciació p. 150

Compareixença de Camilo Tarrazón, president del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, o de la per-
sona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00915/10
Substanciació p. 150

Compareixença de Julio Lamaña, secretari i vo-
cal de relacions internacionals de la Federació Catalana de 
Cineclubs, o de la persona d’aquesta entitat en qui dele-
gui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00920/10
Substanciació p. 150

Compareixença d’Ignacio Segura, director general 
de DeAPlaneta, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00922/10
Substanciació p. 150

Compareixença d’Àlex Martínez Roig, director ge-
neral de Continguts de Canal Plus, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00924/10
Substanciació p. 150

Compareixença d’una representació dels Cinemes 
Boliche amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00929/10
Substanciació p. 150
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Compareixença d’una representació dels Cinemes 
Girona amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00930/10
Substanciació p. 151

Compareixença d’Esteve Riambau, director de la 
Filmoteca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00931/10
Substanciació p. 151

Compareixença d’Adolfo Blanco, fundador i con-
seller delegat de l’empresa A Contracorriente Films, o de la 
persona d’aquesta empresa en qui delegui, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00938/10
Substanciació p. 151

Compareixença de Jaume Ripoll, director editorial 
de la plataforma de cinema en línia Filmin, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00942/10
Substanciació p. 151

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 353-01168/10
Substanciació p. 151

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01169/10
Substanciació p. 151

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01199/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 151

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01200/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 151

Compareixença de Francesc Xavier Forcadell Es-
teller, coordinador general de la Diputació de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 353-01201/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Adminis-
tració Local de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01202/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-

nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01203/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01204/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01205/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01206/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 152

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01207/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01208/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença d’una representació de la Comis-
sió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01209/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01210/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença d’una representació de la Intersin-
dical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01211/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153

Compareixença de Salvador Duarte Soto, de la 
Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01212/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 153
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Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-01213/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença d’una representació de la Cecot 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01214/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01215/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01216/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença d’una representació del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01217/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença d’Oriol Guixà, empresari i conseller 
delegat del grup La Farga, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01218/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret 
administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01219/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 154

Compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01220/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

Compareixença de Martí Boada i Juncà, científic 
ambiental i geògraf, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-01221/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

Compareixença d’Oriol Mir, catedràtic de dret ad-
ministratiu i processal de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01222/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

Compareixença de Lluís Xavier Toldrà Bastida, ad-
vocat, especialista en dret ambiental, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01223/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 353-01224/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Veïns de la Barceloneta amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01225/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 155

Compareixença d’Itziar González, arquitecta i exre-
gidora de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01226/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01227/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença de Carme Trilla amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01228/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, 
professora del Departament de Teoria Econòmica de la Uni-
versitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea 
de Recerca en Habitatge, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01229/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença del síndic de greuges amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01230/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01231/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01232/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01233/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 156
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Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01234/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01235/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença d’una representació de l’Obser-
vatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01236/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01237/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01238/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01239/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01240/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01241/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 157

Compareixença d’una representació de la comissió 
promotora de la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 353-01242/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 158

Compareixença d’una representació d’Arrels Fun-
dació amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 353-01243/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 158

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Privada Foment de l’Habitatge Social amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01244/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 158

Compareixença de Guillem Fernàndez, en repre-
sentació de l’Associació Prohabitatge, amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01245/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 158

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb 

relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01246/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 158

Compareixença de Clara Cortina i Trilla, doctora en 
demografia i professora de sociologia de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01247/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 158

Compareixença d’Isabel Pujadas Rúbies, catedràti-
ca del Departament de Geografia Humana de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01248/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 158

Compareixença de Sergio Nasarre, catedràtic de 
dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01249/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 158

Compareixença d’Elga Molina i Roig, responsable 
de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Tarrago-
nès, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 353-01250/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

Compareixença d’una representació del Consell 
General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 353-01251/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01252/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01253/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01254/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01255/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01256/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159

Compareixença d’una representació de Càritas 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 353-01257/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 159
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Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01258/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 160

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 353-01259/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 160

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Catalana de Promotors Constructors d’Edificis amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01260/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 160

Compareixença d’Agustí Jover i Armengol, econo-
mista, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 353-01261/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 160

Compareixença de José García Montalvo, econo-
mista, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 353-01262/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 160

Compareixença de Pedro Parra Calderón, presi-
dent de la Cooperativa Llar Unió Catalònia, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01263/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 160

Compareixença del director general d’Afers Religi-
osos davant la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar 
les línies de treball de la seva direcció general
Tram. 357-00321/10
Substanciació p. 160

Compareixença del secretari de Salut Pública da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre el Pla interde-
partamental de salut pública
Tram. 357-00702/10
Substanciació p. 160

Compareixença de Ramon Gironès Pagès davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00846/10
Substanciació p. 161

Compareixença de Joan Anton Sánchez Carreté, 
assessor fiscal, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00848/10
Substanciació p. 161

Compareixença del director del Servei Català de 
Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de 
febrer de 2015
Tram. 357-01175/10
Substanciació p. 161

Compareixença del director general de Protecció 
Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
actuacions del Govern amb relació a la nevada del 4 de fe-
brer de 2015
Tram. 357-01176/10
Substanciació p. 161

Compareixença del director general d’Infraestruc-
tures de Mobilitat Terrestre davant la Comissió d’Interior 

perquè informi sobre les actuacions del Govern amb relació 
a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 357-01177/10
Substanciació p. 161

Compareixença d’una representació d’Abertis da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuaci-
ons d’Abertis amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 357-01179/10
Substanciació p. 161

Compareixença del director del Servei Meteorolò-
gic de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè infor-
mi sobre les actuacions del Servei Meteorològic de Catalu-
nya amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 357-01180/10
Substanciació p. 161

Compareixença de la delegada del Govern de l’Es-
tat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les ac-
tuacions de l’Administració de l’Estat amb relació a la nevada 
del 4 de febrer de 2015
Tram. 357-01181/10
Decaïment p. 161

Compareixença d’un representant de la Direcció 
General de Planificació i Recerca en Salut davant la Comis-
sió de Salut per a donar compliment a la Resolució 628/X, 
sobre la implantació del model d’atenció oftalmològica del 
Pla de salut de Catalunya 2011-2015 i l’ús de nous fàrmacs 
per al tractament de les patologies oftalmològiques, i per a 
presentar la primera avaluació del model
Tram. 357-01195/10
Substanciació p. 162

Compareixença de Carmen Zapata, gerent de l’As-
sociació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), da-
vant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01282/10
Substanciació p. 162

Compareixença de Glòria Cabrera, directora de Co-
municació de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn 
(Fecalon), davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01283/10
Substanciació p. 162

Compareixença de Xavier Marcé Carol, president 
de l’Associació de Sales de Teatre de Catalunya (Adetca), 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01284/10
Substanciació p. 162

Compareixença d’Eugeni Sallent, director de Televi-
sió de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 357-01285/10
Substanciació p. 162

Compareixença de Luigi Bugalla, membre de la 
Junta Directiva de Teleespectadors Associats de Catalunya 
(TAC), Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01286/10
Substanciació p. 162

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la 
Comissió d’Interior per a exposar la seva opinió sobre l’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 357-01302/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 162

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior per a exposar la seva opinió sobre l’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 357-01303/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 162
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Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Barcelona davant la Comissió d’Interior per a expo-
sar la seva opinió sobre l’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 357-01304/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 163

Compareixença d’Oriol Puig i Godes, director 
del Servei Meteorològic de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre el cas de pre-
sumpte blanqueig de diners pel qual ha estat imputat
Tram. 357-01305/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 163

Compareixença de Maite Masià i Ayala, directora 
adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals per a explicar els objectius de la se-
va tasca a l’Oficina
Tram. 357-01306/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 163

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a in-
formar sobre les possibles incompatibilitats del director del 
Servei Català de la Salut
Tram. 357-01307/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 163

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a ex-
plicar els criteris i procediments de tramitació de denúncies 
presentades a l’Oficina
Tram. 357-01308/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 163

Compareixença del director general de Relacions 
Institucionals i amb el Parlament davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre les iniciatives vinculades 
al banc d’ADN per a la identificació de les persones desapa-
regudes durant el franquisme i sobre el grau de compliment 
de les mocions aprovades en matèria de memòria històrica
Tram. 357-01309/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 163

Compareixença de Jaume Font i Paradell, director 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat per a opinar sobre la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 357-01310/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 163

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
opinar sobre la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 357-01311/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 164

Compareixença del director general d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a opinar sobre la Proposició de llei de me-
sures urgents per a l’habitatge
Tram. 357-01312/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 164

Compareixença de Damià Calvet, exsecretari de 
Territori i Sostenibilitat i director de l’Institut Català del Sòl, 
per a opinar sobre la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 357-01313/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 164

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de 
Greuges amb el síndic de greuges per a presentar la resolu-
ció sobre l’actuació d’ofici relativa als fets ocorreguts el 4 de 
febrer de 2006 a Barcelona
Tram. 359-00022/10
Substanciació p. 164

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de 
Greuges amb el síndic de greuges sobre la sentència del 
Tribunal Constitucional que invalida les seves competènci-
es com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tor-
tura
Tram. 359-00023/10
Substanciació p. 164

Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
per a presentar la Memòria del 2014
Tram. 359-00024/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 164

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

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

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
corresponent al 2014
Tram. 334-00109/10
Presentació p. 165

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre els estereotips de gènere en la publicitat de joguines 
durant la campanya de Nadal 2014-2015
Tram. 337-00047/10
Presentació p. 165

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre el compliment de les missions específiques del servei 
públic de competència de la Generalitat de Catalunya cor-
responent al 2013
Tram. 337-00048/10
Presentació p. 165

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 1808/2013 interposat 
pel Parlament contra la Llei de l’Estat 16/2012, del 27 de de-
sembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries 
dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’im-
puls de l’activitat econòmica
Tram. 380-00001/10
Sentència del Tribunal Constitucional p. 166

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5829/2014, interpo-
sat pel president del Govern de l’Estat contra diversos pre-
ceptes de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes 
populars no referendàries i d’altres formes de participació 
ciutadana
Tram. 381-00004/10
Sentència del Tribunal Constitucional p. 177

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara contra la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 20 de març de 2012 per la 
qual es rebutja la iniciativa legislativa popular per la igualtat 
d’oportunitats en el sistema educatiu català
Tram. 383-00001/10
Sentència del Tribunal Constitucional p. 194
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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 transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 202-00056/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 468)

En el BOPC 468, a la pàg. 45

On hi diu: 

«Article 45. Creació del Registre

»1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals 
i els organismes públics a què fa referència l’article 
3.1.b i c han de crear el Registre de grups d’interès.

»2. El Registre té com a finalitat la inscripció i el con-
trol de les persones i les organitzacions que treballen 
per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplica-
ció de les polítiques públiques en defensa d’interessos 
de terceres persones o organitzacions.

»3. És responsabilitat de cada ens obligat la 
 incorporació en el Registre de les dades que s’hi han 
d’incloure d’acord amb aquesta llei, sens perjudici que 
l’Administració de la Generalitat faci la gestió centra-
litzada del Registre.»

Hi ha de dir: 

«Article 45. Creació del registre

»1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals 
i els organismes públics a què fa referència l’article 
3.1.b i c han de crear un registre de grups d’interès.

»2. El registre té com a finalitat la inscripció i el con-
trol de les persones i les organitzacions que treballen 
per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplica-
ció de les polítiques públiques en defensa d’interessos 
propis, de terceres persones o d’organitzacions.

»3. És responsabilitat de cada ens obligat la incorpo-
ració en el seu registre de les dades que s’hi han d’in-
cloure d’acord amb aquesta llei, sens perjudici que 
l’Administració de la Generalitat en faci una gestió 
centralitzada.»

A la pàg. 45

On hi diu: 

«Article 47. Persones i activitats incloses en el Registre

»1. S’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès: 

»a) Les persones i les organitzacions que, indepen-
dentment de llur forma o estatut jurídic, en interès 

d’altres persones o organitzacions duen a terme acti-
vitats susceptibles d’influir en l’elaboració de lleis, 
normes amb rang de llei o disposicions generals o 
en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públi-
ques.»

Hi ha de dir: 

«Article 47. Persones i activitats incloses en el registre

»1. S’han d’inscriure en el registre de grups d’interès: 

»a) Les persones i les organitzacions que, indepen-
dentment de llur forma o estatut jurídic, en interès pro-
pi, d’altres persones o d’organitzacions duen a terme 
activitats susceptibles d’influir en l’elaboració de lleis, 
normes amb rang de llei o disposicions generals o en 
l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques.»

A la pàg. 52

On hi diu: 

«Article 77. Infraccions molt greus

[...]

»b) Incomplir, les persones físiques o jurídiques, les 
obligacions a què resten subjectes d’acord amb el que 
estableix l’article 3.2.»

Hi ha de dir: 

«Article 77. Infraccions molt greus

[...]

»b) Incomplir, les persones físiques o jurídiques, les 
obligacions a què resten subjectes d’acord amb el que 
estableix l’article 3.2 i 4.»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 962/X del Parlament de Cata-
lunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
24/2014, sobre l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00040/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 19, 05.03.2015, DSPC-C 646

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 3 i 5 de març, ha debatut les pro-
postes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 24/2014, sobre l’Institut Català d’Avalua-
cions Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 
256-00040/10).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 24/2014, sobre l’Institut Català d’Avaluaci-
ons Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 24/2014.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

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

Resolució 963/X del Parlament de Cata-
lunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
25/2014, sobre la gestió econòmica dels 
centres docents públics del Departament 
d’Ensenyament, corresponent al 2011
Tram. 256-00041/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 19, 05.03.2015, DSPC-C 646

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 3 i 5 de març, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalit-
zació 25/2014, sobre la gestió econòmica dels centres 
docents públics del Departament d’Ensenyament, cor-
responent al 2011 (tram. 256-00041/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 25/2014, sobre la gestió econòmica dels cen-
tres docents públics del Departament d’Ensenyament, 
corresponent al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 25/2014.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

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

Resolució 964/X del Parlament de Cata-
lunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
27/2014, sobre la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva
Tram. 256-00042/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 19, 05.03.2015, DSPC-C 646

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 3 i 5 de març, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
27/2014, sobre la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva (tram. 256-00042/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 27/2014, sobre la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva, que dóna compliment a la Resolu-
ció 636/IX del Parlament, i insta el Govern a corregir 
les irregularitats observades en el dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vet-
llar perquè el pressupost de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva sigui aprovat pel seu Consell Rec-
tor abans que s’aprovin els pressupostos de la Gene-
ralitat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
les instruccions pertinents, per mitjà dels organismes 
de control del Departament de Salut, a fi de corregir 
les debilitats en la gestió del pressupost, especialment 
envers les partides pressupostàries de protocol, repre-
sentació i despeses extraordinàries, i a fer les accions 
necessàries per a equilibrar el compte de resultats de 
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, sense 
disminuir l’activitat sociosanitària4. El Parlament de 
Catalunya insta el Govern a vetllar perquè la Corpo-
ració de Salut del Maresme i la Selva compleixi amb 
cura la legalitat envers la normativa de contractació 
que li és aplicable i revisi el compliment de la legalitat 
en el concurs del servei integral de restauració, en què 
el plec de clàusules va impedir la lliure concurrència 
de licitadors; els contractes derivats dels acords marc 
subscrits pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Catalunya (CSC), i el concurs corresponent al contrac-
te de serveis d’anàlisis clíniques, en què els membres 
del CSC que formaven part de la mesa de contracta-
ció no es van abstenir de participar en el procediment 
d’adjudicació.

5. El Parlament de Catalunya encarrega a la Sindicatu-
ra de Comptes l’elaboració d’un informe, que haurà de 
presentar al Govern i al Parlament en el termini d’un 
mes, relatiu a les irregularitats recurrents als consorcis 
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i les empreses de l’àmbit sanitari que consten en els 
diversos informes de fiscalització presentats al Parla-
ment de Catalunya durant la desena legislatura, amb la 
finalitat d’impulsar les mesures necessàries per a llur 
correcció.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

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

Resolució 965/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament del deute a les enti-
tats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 37, 10.03.2015, DSPC-C 652

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 10 de març de 2015, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute a les entitats del tercer sector social (tram. 250-
01321/10), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 92689) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 96261).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Publicar les obligacions reconegudes pendents de 
pagament dels serveis d’atenció a les persones en situ-
ació de dependència.

b) Donar suport tècnic a les entitats que presten serveis 
a les persones en llurs negociacions amb les entitats 
financeres, perquè puguin conèixer les eines amb què 
han d’afrontar els problemes de liquiditat del Govern, 
i fer-los una previsió amb relació al calendari temporal 
d’ingressos.

Palau del Parlament, 10 de març de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
David Companyon i Costa Ferran Falcó i Isern

Resolució 966/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els plans estratègics de serveis 
socials
Tram. 250-01323/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió 37, 10.03.2015, DSPC-C 652

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 10 de març de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre els plans estratègics 
de serveis socials (tram. 250-01323/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 96259).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar els treballs d’elaboració del segon Pla estra-
tègic de serveis socials de Catalunya duent a terme un 
procés participatiu en els termes establerts per la Llei 
12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials.

b) Sol·licitar la valoració del Consell Assessor de Po-
lítiques Socials i Familiars un cop hagin finit els tre-
balls d’elaboració del nou Pla estratègic de serveis so-
cials de Catalunya.

c) Trametre a aquest Parlament, abans del 31 de de-
sembre de 2015, el segon Pla estratègic de serveis so-
cials de Catalunya, perquè s’hi pronunciï.

d) Aprovar definitivament, durant el primer trimestre 
de 2015, el Pla d’atenció integral a la infància i l’ado-
lescència amb l’horitzó en el 2017.

e) Elaborar i presentar, al llarg del 2015, la programa-
ció territorial dels recursos d’atenció especialitzada i 
domiciliària a Catalunya amb relació al sistema català 
d’autonomia personal i atenció a la dependència.

f) Garantir que el Pla integral de suport a la família 
2012-2016 disposi d’un sistema d’indicadors que per-
meti de mesurar objectius i avaluar resultats, i tam-
bé de poder disposar, per cada pla d’acció que es vagi 
aprovant, de la corresponent previsió pressupostària.

Palau del Parlament, 10 de març de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
David Companyon i Costa Ferran Falcó i Isern
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Resolució 967/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la recuperació del tram urbà de 
les carreteres N-340 i N-235 a l’Aldea
Tram. 250-01303/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 34, 11.03.2015, DSPC-C 655

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de març de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la recuperació del tram 
urbà de les carreteres N-340 i N-235 a l’Aldea (tram. 
250-01303/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que: 

a) Reconegui la necessitat que el municipi de l’Aldea 
recuperi l’antiga carretera N-340 i la N-235 com unes 
noves avingudes urbanes.

b) A través del Ministeri de Foment, impulsi i execu-
ti els treballs d’urbanització necessaris per a convertir 
tots els trams de travessera de l’Aldea en vies urbanes 
integrades dins del teixit urbà i, un cop finits aquests 
treballs, en cedeixi la titularitat a l’Ajuntament de 
l’Aldea.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

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

Resolució 968/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la facilitació del pas de vianants 
amb seguretat i les obres de millorament de 
la seguretat viària de la carretera C-58 a Va-
carisses
Tram. 250-01364/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 34, 11.03.2015, DSPC-C 655

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda l’11 de març de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una 
passarel·la i d’un pas de vianants a la carretera C-58 
al pas per Vacarisses (tram. 250-01364/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 101906).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar, conjuntament amb l’Ajuntament de Vaca-
risses, possibles solucions per a facilitar el pas de via-
nants amb seguretat a les entrades i sortides de la ur-
banització de Can Serra, a l’altra banda de la carretera 
C-58, i a l’accés a les urbanitzacions del Ventaiol i la 
Creu.

b) Executar, durant l’any 2015, les obres de millora-
ment de la seguretat viària de la carretera C-58 de 
Castellbell i el Vilar a Vacarisses i de Vacarisses a Vi-
ladecavalls, que incloguin la col·locació d’una mitjana 
central de formigó per a separar els sentits de la circu-
lació, en els punts on sigui tècnicament viable.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

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

Resolució 969/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aeròdrom d’Alfés
Tram. 250-01368/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 34, 11.03.2015, DSPC-C 655

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de març de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’aeròdrom d’Alfés (tram. 
250-01368/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
101903).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya defensa la continuïtat de 
l’aeròdrom d’Alfés.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer tot el possible per a mantenir les instal·lacions de 
l’aeròdrom d’Alfés.

b) Respectar l’àrea protegida de la timoneda d’Alfés de 
conformitat amb el Pla d’aeroports i heliports de Cata-
lunya (2009-2015).

3. El Parlament de Catalunya mostra el seu reconei-
xement al Reial Aeri Club de Lleida i insta el Govern 
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a assegurar-ne la continuïtat de les activitats garantint 
unes instal·lacions adequades per a practicar-les.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

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

Resolució 970/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un túnel a la car-
retera C-14 entre Organyà i Montan de Tost
Tram. 250-01373/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 34, 11.03.2015, DSPC-C 655

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda l’11 de març de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
túnel a la carretera C-14 entre Organyà i Montan de 
Tost (tram. 250-01373/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101902).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Rebre els alcaldes dels municipis de l’Alt Urgell 
afectats per la perillositat del tram de carretera de la 
C-14 entre Organyà i Montan de Tost, i també els re-
presentants de les persones que han fet la recollida de 
signatures per a construir-hi un túnel perquè li puguin 
fer arribar llur inquietud i poder trobar una solució de-
finitiva.

b) Prioritzar la construcció del túnel de la carretera 
C-14 a l’altura de Tresponts, entre Organyà i Montan 
de Tost.

c) Instal·lar, de manera immediata, xarxes protectores i 
altres mecanismes de protecció per a evitar la caiguda 
de roques a la carretera C-14 a l’altura de Tresponts.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

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

Resolució 971/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la carretera C-26 entre Ripoll i 
Berga
Tram. 250-01379/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 34, 11.03.2015, DSPC-C 655

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de març de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la carretera C-26 entre 
Ripoll i Berga (tram. 250-01379/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 101904).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Senyalitzar adequadament, de manera immediata, 
les característiques de la carretera C-26 als accessos 
per Ripoll i Berga.

b) Estudiar una senyalització de prohibició del pas de 
vehicles de més de dotze metres a la carretera C-26 
entre Berga i Ripoll, amb l’acord previ amb les admi-
nistracions afectades, la Generalitat de Catalunya, els 
ajuntaments i la Diputació de Barcelona.

c) Impulsar els estudis o projectes de condicionament 
de la carretera C-26 entre Berga i Ripoll.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

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

Resolució 972/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la inclusió de les Terres de l’Ebre 
en el servei de trens de rodalia i en la inte-
gració tarifària del Camp de Tarragona
Tram. 250-01415/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 34, 11.03.2015, DSPC-C 655

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de març de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la inclusió de les Terres de 
l’Ebre en el servei de trens de rodalia i en la integració 
tarifària del Camp de Tarragona (tram. 250-01415/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

4.87.20. INFORMACIó 32

menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 106974).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer l’es-
tudi de demanda previ per a la inclusió de les Terres de 
l’Ebre al servei de rodalia del Camp de Tarragona amb 
l’ampliació del trajecte d’alguns trens que ara només 
arriben a l’Hospitalet de l’Infant (línia 2) i Reus (línia 
1). Aquests nous trens han d’ésser semidirectes per a 
millorar el temps del trajecte.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer que un tren Euromed faci d’Alvia o d’Intercity 
perquè s’aturi, a primera hora del matí, a l’estació de 
l’Aldea i fer el mateix a última hora de la tarda des de 
Barcelona.

b) Fer que el tren Alvia que fa el trajecte entre Vinaròs 
i Madrid –i que va fins a Gijón– iniciï i acabi el recor-
regut a l’estació L’Aldea - Amposta i Tortosa.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estu-
diar, en el termini de quatre mesos, la integració de 
les Terres de l’Ebre en el sistema tarifari integrat de 
les comarques de Tarragona mentre no es desenvolupi 
el nou sistema tarifari general per a tot Catalunya que 
permet de combinar un únic bitllet de diferents trans-
ports públics.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a subs-
tituir progressivament les actuals unitats del servei de 
rodalia del Camp de Tarragona per unitats de la sèrie 
449 o 470 renovades.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
actuacions necessàries perquè els usuaris de les Ter-
res de l’Ebre puguin tenir descomptes i tipus d’abona-
ments amb efectes econòmics homogenis als que en 
aquests moments ja tenen els usuaris del servei de ro-
dalia del Camp de Tarragona, tenint en compte l’oferta 
acadèmica i laboral de territori.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

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

Resolució 973/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la senyalització d’alt ús per ciclis-
tes de la carretera BV-2041 entre Begues i 
Gavà
Tram. 250-01416/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 34, 11.03.2015, DSPC-C 655

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de març de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la senyalització d’alt ús 
per ciclistes de la carretera BV-2041 entre Begues i 
Gavà (tram. 250-01416/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 104873).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Instal·lar, abans de l’estiu, la senyalització especial 
de carretera d’alt ús per ciclistes, amb senyals verticals 
i horitzontals, a cada sis quilòmetres de la carretera 
BV-2041 entre Begues i Gavà.

b) Adoptar les mesures necessàries per a evitar el risc 
d’accidents a la carretera BV-2041, i també a la sortida 
del barri de Bruguers de Gavà, en el marc dels plans 
de mobilitat local i amb la consulta prèvia als ajunta-
ments de Begues i Gavà.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

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

Resolució 974/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els centres d’innovació i formació 
ocupacional
Tram. 250-01245/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 37, 11.03.2015, DSPC-C 654

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da l’11 de març de 2015, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre els centres d’innovació i for-
mació ocupacional (tram. 250-01245/10), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reforçar els centres d’innovació i formació ocupa-
cional, com a centres públics que han de tenir un paper 
clau en la futura llei de formació professional de Ca-
talunya, perquè tinguin una programació anual estable 
amb les dotacions i infraestructures adequades.

b) Informar adequadament les persones inscrites en 
els centres d’innovació i formació ocupacional que du-
en a terme mòduls formatius sobre els itineraris i els 
mòduls necessaris per a obtenir l’acreditació correspo-
nent de cada especialitat formativa.

c) Programar en els centres d’innovació i formació 
ocupacional itineraris formatius complets que incor-
porin tots els mòduls necessaris per a obtenir l’acredi-
tació de l’especialitat a la qual pertanyen aquests mò-
duls, i que també incloguin els corresponents mòduls 
de pràctiques no laborals en centres de treball.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 975/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les gestions amb el Govern de l’Estat 
per a garantir la viabilitat del servei postal
Tram. 250-01304/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 37, 11.03.2015, DSPC-C 654

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da l’11 de març de 2015, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre les gestions amb el Govern 
de l’Estat per a garantir la viabilitat del servei postal 
(tram. 250-01304/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat que garanteixi la viabilitat del ser-
vei postal públic: 

a) Definint una posició que expressi sense ambigüitat 
la defensa del servei postal públic i el compromís amb 
el futur del Grupo Correos com a empresa capdavan-
tera del sector públic, per a posar fi al més aviat pos-
sible a les disputes d’interessos i posicions entre mi-
nisteris.

b) Garantint els compromisos de finançament per a 
prestar serveis postals a tots els ciutadans.

c) Impulsant una regulació del mercat que no retalli 
el Pla de prestació del servei postal universal als ciu-
tadans.

d) Assegurant que el repartiment de la correspondèn-
cia als ciutadans es faci cinc dies a la setmana, tal com 
estableix la directiva europea en matèria postal.

e) Desbloquejant les mesures ministerials que impe-
deixen al Grupo Correos la transició de la carta cap a 
nous mercats, sobretot el de paqueteria.

f) Desbloquejant les decisions ministerials que impe-
deixen la consecució d’un acord laboral, del qual de-
pendrà l’ocupació de 55.000 treballadors i, en conse-
qüència, l’estabilitat en la gestió de l’operador públic 
Grupo Correos.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 976/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la preservació del comerç ambu-
lant i la dignificació de la professió de co-
merciant i marxant
Tram. 250-01346/10, 250-01347/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 37, 11.03.2015, DSPC-C 654

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda l’11 de març de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’ac-
tuació per a la integració social i laboral dels vene-
dors de modalitats ambulants no autoritzades (tram. 
250-01346/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 98518); i el text de la Proposta de resolució so-
bre les mesures per a dignificar la professió de comer-
ciant i de marxant i per a preservar el comerç (tram. 
250-01347/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
98519).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure que els venedors ambulants no autoritzats 
siguin derivats als serveis d’ocupació i als programes 
específics de foment de l’ocupació per a col·lectius amb 
risc d’exclusió social que la Generalitat duu a terme de 
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manera directa o en col·laboració amb les administra-
cions locals i les entitats d’economia social.

b) Promoure la dignificació de la professió de comerci-
ant i marxant i de l’activitat econòmica corresponent, i 
avançar en el reconeixement i la dignificació dels mer-
cats de marxants.

c) Preservar l’activitat econòmica de comerç en mer-
cats de marxants com un dels elements fonamentals de 
l’atracció turística de qualitat de Catalunya.

d) Dur a terme les mesures legislatives necessàries per 
a assolir les finalitats a què fan referència les lletres b 
i c.

e) Donar suport a les iniciatives d’entitats econòmi-
ques que promouen a les escoles la dignificació de la 
professió de comerciant i marxant i de l’activitat eco-
nòmica corresponent.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 977/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el grup Ficosa
Tram. 250-01374/10, Tram. 250-01394/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 37, 11.03.2015, DSPC-C 654

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda l’11 de març de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el grup Ficosa (tram. 
250-01374/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 101901); i el text de la 
Proposta de resolució sobre el procés de fusió del grup 
Ficosa (tram. 250-01394/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 105112).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Ocupar els dos llocs del consell d’administració del 
grup Ficosa que corresponen a la Generalitat, i exercir 
els drets que li corresponen com a membre de ple dret.

b) Fer un seguiment de la situació del grup Ficosa en 
el marc del programa de reactivació industrial i, espe-
cialment, del pla industrial que resulti de l’entrada del 
nou soci, amb la finalitat de garantir el manteniment 

de l’activitat productiva, l’ocupació i l’expertesa adqui-
rida per la companyia.

c) Informar periòdicament els representants dels tre-
balladors sobre el desenvolupament del procés de fu-
sió.

d) Fer complir a Ficosa, com a autoritat laboral, les se-
ves obligacions envers els treballadors, especialment 
pel que fa a la formació necessària per a dur a terme 
el pla industrial orientat a l’especialització en el camp 
de l’electrònica.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 978/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el model comercial de Catalunya
Tram. 250-01400/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 37, 11.03.2015, DSPC-C 654

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da l’11 de març de 2015, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la implantació dels establiments 
comercials a la trama urbana consolidada dels munici-
pis, els horaris comercials i la regulació de les rebaixes 
(tram. 250-01400/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari 
Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya declara la voluntat que 
Catalunya tingui un model comercial propi, configurat 
a partir de les seves institucions d’autogovern, per mit-
jà del diàleg i la construcció de consens entre les parts 
implicades.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig a la 
creixent intromissió del Govern de l’Estat en el model 
comercial català amb la voluntat de desnaturalitzar-lo, 
fent un ús abusiu de la legislació pretesament bàsica 
i amb una concepció errònia i uniformitzadora de la 
unitat de mercat.

3. El Parlament de Catalunya convida els comerciants 
de Catalunya a mantenir l’observança lliure i voluntà-
ria de la legislació comercial catalana, fins i tot en els 
aspectes que han estat impugnats pel Govern de l’Es-
tat, i a adherir-se al pacte social i econòmic que, en 
termes de país, reflecteix aquesta legislació.
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4. El Parlament de Catalunya reafirma que les modi-
ficacions del model comercial català s’han de produir 
quan calguin, amb el diàleg i el consens de les parts, i 
han de quedar recollides exclusivament en la legislació 
pròpia de Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a utilit-
zar totes les eines jurídiques i polítiques que tingui a 
l’abast per a defensar el criteri d’implantació dels es-
tabliments comercials a la trama urbana consolidada 
dels municipis, uns horaris comercials que preservin 
l’equilibri i la conciliació i una regulació de les rebai-
xes que les potenciï com a factor de dinamització de 
les vendes en determinats períodes de l’any.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 979/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la Transició
Tram. 250-01405/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 56, 11.03.2015, DSPC-C 653

 La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da l’11 de març de 2015, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la Transició (tram. 250-01405/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, atès que enguany es com-
pleixen quaranta anys de la mort del dictador Fran-
cisco Franco, insta el Govern a impulsar dins aquest 
mateix 2015, per mitjà del Memorial Democràtic, del 
Museu d’Història de Catalunya i d’altres institucions, 
i en el marc del programa «Catalunya en transició», 
que el Memorial Democràtic va posar en marxa l’any 
2013, una reflexió col·lectiva sobre el significat de la 
Transició, un reconeixement a les persones i organit-
zacions que van protagonitzar la lluita per les lliber-
tats nacionals i democràtiques, i un seguit d’actes que 
permetin explicar a la societat actual el significat i les 
conseqüències de la dictadura franquista.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015

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

Resolució 985/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designen els diputats 
que han de defensar davant el Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei orgànica 
de modificació de la Llei orgànica del po-
der judicial i altres normes connexes, en 
matèria de drets lingüístics en l’àmbit de la 
justícia
Tram. 271-00004/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 51, 18.03.2015, DSPC-P 100

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de març 
de 2015, d’acord amb l’article 87.2 de la Constitució 
espanyola, amb l’article 61.b de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i amb l’article 154.4 del Reglament del 
Parlament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa els diputats Ele-
na Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Gemma Calvet i Barot, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
i Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, perquè defensin davant el Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei orgànica de modi-
ficació de la Llei orgànica del poder judicial i altres 
normes connexes, en matèria de drets lingüístics en 
l’àmbit de la justícia.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

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

Resolució 986/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designen els diputats que 
han de defensar davant el Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de 
l’impost sobre el valor afegit, amb relació al 
sector de la cultura
Tram. 271-00005/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 51, 18.03.2015, DSPC-P 100

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de març 
de 2015, d’acord amb l’article 87.2 de la Constitució 
espanyola, amb l’article 61.b de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i amb l’article 154.4 del Reglament del 
Parlament, ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya designa els diputats Àngels 
Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Xavier 
Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista, per-
què defensin davant el Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 37/1992, del 
28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, amb 
relació al sector de la cultura.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

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

Resolució 987/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova el Compte general 
de la Generalitat corresponent al 2012
Tram. 257-00003/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 51, 19.03.2015, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de 
març de 2015, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’Informe sobre 
el Compte general de la Generalitat de Catalunya cor-
responent al 2012 (tram. 257-00003/10).

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que 
estableix l’article 163.5 del Reglament, ha adoptat la 
següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova: 

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2012.

b) L’Informe 15/2014 de la Sindicatura de Comptes, 
sobre el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2012.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Infor-
me 15/2014 de la Sindicatura de Comptes, insta el Go-
vern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes re-
comanacions, de les accions empreses i dels resultats 
obtinguts.

3. El Parlament de Catalunya constata: 

a) El repartiment injust del límit d’endeutament en-
tre administracions, que no es correspon, d’una ma-
nera proporcional, amb la participació en la despesa 
total i, especialment, en la despesa social que recau 
substancialment en les comunitats autònomes, fet que 

perjudica greument les prestacions de l’estat del ben-
estar que fonamentalment presten les comunitats au-
tònomes.

b) El crònic i deficient sistema de finançament de la 
Generalitat, que, juntament amb la insuficient valora-
ció de les competències específiques com les judici-
als i de seguretat, ha provocat una necessitat més gran 
d’inversió, que, en molts casos, s’ha resolt per mitjà 
d’altres formes extrapressupostàries de finançament i 
ha repercutit negativament en la situació financera i de 
tresoreria, l’endeutament i el compromís futur de des-
peses de la Generalitat.

c) La necessitat de construir les estructures indispen-
sables per a tenir un nou estat al servei dels drets so-
cials que, al mateix temps, preservi el desenvolupa-
ment econòmic i l’equilibri territorial.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

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

1.15. MOCIONS

Moció 190/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació de la sanitat
Tram. 302-00261/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 51, 19.03.2015, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de 
març de 2015, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de la sanitat (tram. 
302-00261/10), presentada per la diputada Marta Ri-
bas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans (reg. 109848), pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 110129), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 110131) i pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
110208).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya censura les polítiques 
dutes a terme pel Departament de Salut perquè: 
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a) Han provocat la degradació dels serveis sanitaris de 
titularitat pública i la reducció de la qualitat assistenci-
al, de l’accessibilitat i de l’equitat a partir de retallades 
de pressupost i recursos fins a punts inassumibles.

b) Han precaritzat les condicions de treball dels pro-
fessionals dels serveis sanitaris.

c) Han incrementat la confusió en el sistema de mane-
ra que han fet cada cop més subsidiari l’interès públic 
respecte del privat i han afavorit aquells qui fan negoci 
amb la salut de les persones.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
de fer una planificació de les polítiques de salut con-
sensuada amb el sector i la ciutadania, amb transpa-
rència, retiment de comptes i avaluació de la qualitat, 
amb l’objectiu d’eliminar la confusió d’interessos dins 
el sistema, i: 

a) Expressa la preocupació per l’atenció de les urgèn-
cies en els hospitals de Catalunya i insta el Govern a 
treballar per a donar una resposta assistencial ràpida 
de les urgències ajustada al nivell de gravetat, de ma-
nera que es garanteixi un temps límit de resolució del 
procés urgent que asseguri el confort i la intimitat del 
pacient.

b) Insta el Govern a aturar el procés de creació del 
Consorci de Lleida, atès que no s’han complert els 
punts de la Moció 96/X que havien de garantir la par-
ticipació de tots els agents implicats en el futur ens a 
fi de trobar la solució més òptima per a la gestió de la 
sanitat a les regions sanitàries de Lleida i Alt Pirineu i 
Aran. Així mateix, constata que tampoc no li han estat 
presentats, d’acord amb la dita moció, la planificació 
dels treballs i el calendari; les garanties sobre el con-
trol econòmic i financer; els estudis sobre les diferents 
opcions possibles, inclosa la integració a l’Institut Ca-
talà de la Salut; el possible augment de la cartera de 
serveis; l’assignació de recursos a les diferents línies 
assistencials, ni els acords assolits pel procés de par-
ticipació i els grups de treball, especialment en els as-
pectes laborals.

c) Insta el Govern a fer un procés d’avaluació del pro-
jecte CIMS pel que fa a la integració de serveis dels 
hospitals Josep Trueta i Santa Caterina, de Girona, 
després dels dos primers anys de funcionament.

d) Insta el Govern a no treure a concurs públic la 
gestió de les ABS –centres d’atenció primària i con-
sultoris– fins que no s’hagi explorat tot allò que es 
manifestava en l’informe a què fa referència la Mo-
ció 3/X.

e) Insta el Govern a presentar-li tota la informació res-
pecte a les més de setze mil derivacions que es van 
produir durant el 2014 per part del CatSalut entre cen-
tres del sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (Siscat) amb la finalitat de reduir les llis-
tes d’espera. En aquesta informació s’han de fer cons-
tar les derivacions –origen i destinació–, el contracte 

i el preu per l’activitat derivada, en comparació amb 
el preu que hauria tingut en el centre d’origen, i la re-
ducció del temps d’espera mitjà per cada intervenció i 
centre.

f) Insta el Govern a fer una inspecció –i a lliurar-li’n els 
resultats– sobre la tramitació dels pacients que s’han 
donat de baixa de la llista d’espera pública abans d’és-
ser intervinguts, que inclogui la informació de si han 
sortit dels centres del Siscat o de si han estat intervin-
guts en el mateix centre que els tenia en llista d’espe-
ra. En aquest darrer cas, cal indicar qui n’ha aprovat 
els preus, quant es cobra per aquesta activitat i qui ho 
cobra.

3. El Parlament de Catalunya lamenta que el debat 
sobre la sanitat fet en el marc del programa .Cat de 
TV3 el dijous 5 de març de 2015 no representés su-
ficientment tota la pluralitat de veus ni d’opinions, 
tant en l’àmbit professional de la salut com en el del 
país.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

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

Moció 191/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió en 
els centres educatius
Tram. 302-00260/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 51, 19.03.2015, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de març 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió en els 
centres educatius (tram. 302-00260/10), presentada 
per la diputada Anna Simó i Castelló, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 110119), pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 110132), pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 110210) i pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 110216).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vin-
cular una política necessària de consolidació i dis-
tribució de recursos humans, materials i econòmics 
del Departament d’Ensenyament a les necessitats de 
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l’alumnat, els centres i els barris o zones, amb les ac-
tuacions següents: 

a) Aportar recursos addicionals als centres en funció 
de les característiques socioeconòmiques de la zona 
en què estan situats i dels tipus de famílies dels alum-
nes que tenen.

b) Reforçar i garantir la solidesa de les plantilles do-
cents implicades en el projecte educatiu i del suport 
no docent, i reduir les ràtios en els centres d’alta com-
plexitat i en els centres de zones socioeconòmicament 
més desfavorides en què sigui convenient.

c) Assegurar els mecanismes per a garantir una es-
colarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques entre tots els centres finançats 
amb recursos públics, com ara el compliment de l’arti-
cle 48.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
que fixa l’obligació d’establir territorialment la propor-
ció màxima d’alumnes amb necessitats educatives es-
pecífiques per centre.

d) Potenciar l’autonomia dels centres.

e) Elaborar plans individuals i específics de suport de 
l’alumnat socialment desfavorit i millorar els plans in-
dividuals i específics de suport de l’alumnat d’origen 
immigrant.

f) Elaborar i facilitar l’elaboració de dades, indicadors, 
estudis i avaluacions periòdics sobre la situació de 
l’alumnat socialment desfavorit.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar una avaluació pedagògica de les experiències 
pilot d’horari acumulat a primària i un estudi sobre 
les conseqüències de l’horari acumulat a secundà-
ria en l’equitat dels alumnes que el segueixen, en 
l’impacte social, pedagògic i de resultats i en l’ab-
sentisme.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar, en el termini de tres mesos, l’avaluació de la 
funció i el desenvolupament de les unitats de suport a 
l’educació especial (USEE) en servei a Catalunya i una 
proposta de reducció de la ràtio.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incre-
mentar, l’any 2015, el personal no docent d’atenció a 
la diversitat, que cal consolidar i ampliar progressiva-
ment en els exercicis pressupostaris següents fins a co-
brir les necessitats: 

a) Tècnics d’educació infantil (TEI): 15% d’increment, 
prioritàriament per a donar suport als centres d’alta 
complexitat i completar els centres de dues línies que 
no disposin de dotació de TEI.

b) Tècnics d’integració social (TIS): 25% d’increment.

c) Educadors per a les unitats de suport a l’educació 
especial (USEE): 50% d’increment, incloent-hi tant 
les unitats de primària com les de secundària.

d) Vetlladors: ampliació del nombre d’hores per a 
atendre adequadament les necessitats educatives.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar i debatre amb la comunitat educativa una pro-
posta de pla estratègic d’atenció a la diversitat en el 
marc d’una escola inclusiva, que ha d’incloure la pre-
visió d’un mapa específic per a l’educació inclusiva 
i l’educació especial per a planificar dotacions i do-
nar resposta a la necessitat de recursos en cada fase 
de desplegament i una proposta de pla de reconversió 
de centres d’educació especial sostinguts amb fons pú-
blics en centres de suport als centres ordinaris.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer pú-
blic, en el termini de tres mesos, l’esborrany de decret 
per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats específi-
ques de suport educatiu en el marc d’un sistema inclu-
siu, que hauria de tenir, entre altres objectius, els se-
güents: 

a) El desplegament dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 
12/2009, per tal que les mesures adoptades condueixin 
a un sistema educatiu integrador i realment inclusiu, 
que escolaritzi i eduqui tot l’alumnat d’acord amb les 
seves necessitats.

b) La potenciació dels models de recursos existents 
que milloren l’equitat i l’atenció de l’alumnat amb 
necessitats específiques de suport educatiu com a 
recursos estructurals: aules obertes, convenis amb 
ens locals per a plans i programes socioeducatius, 
plans educatius d’entorn, projectes de centre en zo-
nes desfavorides, coordinació amb els serveis soci-
als i Salut, USEE, serveis educatius i serveis de su-
port als centres, tècnics d’educació infantil, mestres 
d’educació especial i tècnics d’integració social, en-
tre altres.

c) La formació en un model inclusiu i per a un model 
inclusiu, per mitjà de plans de formació específics, ini-
cials i permanents per als docents dotats de finança-
ment específic.

d) La participació activa dels progenitors o tutors de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials en 
l’avaluació de les seves necessitats educatives i en 
l’elaboració, l’aplicació, la revisió i l’avaluació conti-
nuada dels plans personalitzats establerts en cada cas 
pels equips d’assessorament i orientació psicopedagò-
gic (EAP) i mestres tutors, tant en centres ordinaris 
com en centres d’educació especial.

e) La regulació específica de la provisió i de l’accés als 
serveis de transport i de menjador de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials.

f) L’establiment de tipologies de suport dels centres 
d’educació especial a l’escola ordinària i dels recursos 
i dotacions associats.

g) Els criteris de dotacions del personal docent i dels 
professionals de suport per als centres d’educació es-
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pecial en funció de l’evolució de les seves necessitats i 
de les funcions que han de desenvolupar aquests cen-
tres educatius, i el nivell d’autonomia dels centres per 
a decidir el perfil dels professionals més adequat a 
l’alumnat i el projecte educatiu.

h) La formació professional bàsica adaptada i la for-
mació dual per a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a publi-
car les dades definitives d’escolarització de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials dels cursos 2013-
2014 i 2014-2015 segons els criteris establerts per la 
Moció 64/X del Parlament de Catalunya, sobre l’esco-
la inclusiva, i a continuar complint la dita moció.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
adoptar mesures d’acció positiva en favor de l’alum-
nat amb necessitats educatives especials per a afa-
vorir i facilitar la transició d’aquest alumnat entre 
la formació i el mercat de treball, per tal de garan-
tir als joves amb discapacitat que acabin l’educació 
secundària obligatòria un recurs prelaboral, laboral 
o assistencial adequat a les seves capacitats. Aques-
tes mesures poden ésser el desplegament d’una ofer-
ta formativa postobligatòria major, actualitzada i 
més diversificada; dissenys educatius específics per 
a l’adquisició d’habilitats professionals; la creació 
o adaptació de mòduls formatius amb una durada 
de fins a quatre anys; l’acreditació de competències 
bàsiques i professionals, i l’accés als programes de 
formació i inserció sense límit d’edat, com ara les 
aprovades per la Resolució 573/X del Parlament de 
Catalunya, sobre l’atenció de les necessitats educa-
tives, laborals i socials dels joves amb discapacitat 
intel·lectual.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prio-
ritzar el pagament dels deutes pendents amb els ajun-
taments i amb les diverses entitats de l’àmbit educatiu 
que hagin assumit costos en inversions i dotació de re-
cursos materials i humans que corresponen a la Gene-
ralitat per a escoles d’educació especial.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a es-
tendre les mesures de coordinació acordades i les que 
s’acordin entre centres educatius i pediatres per a fa-
cilitar a totes les famílies que ho vulguin i que tin-
guin inscrits els fills en qualsevol dels centres educa-
tius sostinguts amb fons públics la detecció precoç de 
dificultats d’aprenentatge i d’adaptació a l’escola, ga-
rantint la confidencialitat de les dades.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a asse-
gurar i mantenir la millora de les condicions laborals 
dels treballadors de l’ensenyament i, en aquest sentit, 
complir l’acord de la Mesa General de la Funció Pú-
blica de Catalunya del 27 de gener de 2015, que fa re-
ferència al pagament dels quaranta-quatre dies de la 
paga descomptada l’any 2012, d’acord amb el que esta-
bleix la disposició addicional desena de la Llei 3/2015, 

de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i admi-
nistratives.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

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

Moció 192/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el sistema per a l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència
Tram. 302-00264/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 51, 19.03.2015, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de març 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el sistema per a l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència (tram. 302-00264/10), pre-
sentada pel diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 110122), pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 110133) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 110213).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que 
el Departament de Benestar Social i Família millori la 
informació i la transparència en el sistema de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a la dependència, 
duent a terme les mesures següents: 

a) Informar prèviament i puntualment, per mitjà del 
portal web del Departament i de la Comissió mixta 
de seguiment del desplegament de la Llei 39/2006, de 
qualsevol modificació que es produeixi en les condi-
cions d’accés als serveis i les prestacions, tant els que 
s’impulsin des del Govern de l’Estat com des del Go-
vern de la Generalitat.

b) Incloure en l’espai web destinat a seguir l’evolu-
ció del sistema de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a la dependència les dades sobre el finança-
ment públic del sistema i les aportacions dels parti-
culars, i completar aquest canal amb una notificació 
genèrica a totes les persones que entrin en el dit sis-
tema.

c) Incorporar en els documents que es presentin a la 
Comissió mixta de seguiment i al portal web de la Ge-
neralitat l’evolució històrica dels serveis i de les pres-
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tacions, amb desagregació territorial i xifres absolutes 
i relatives.

d) Ampliar el nombre de dades que configuren el ma-
pa de serveis socials per tal d’incloure-hi l’evolució 
de totes les variables del sistema d’atenció a la depen-
dència, classificades per graus, tipologies i territori, 
i publicar aquestes dades i una fitxa amb cadascun 
dels serveis i prestacions que s’ofereixen en el por-
tal web del Departament amb l’objectiu de facilitar 
l’elecció dels usuaris i ampliar la informació dispo-
nible.

e) Millorar la transmissió d’informació per mitjà de la 
implantació d’un sistema que permeti que els usuaris 
del sistema català de promoció personal i d’atenció a 
la dependència puguin seguir l’estat de tramitació i pu-
guin consultar el temps aproximat de resolució, pre-
sentar reclamació de l’expedient o sol·licitar un altre 
avaluador per a la valoració de la dependència.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que 
el Departament de Benestar Social i Família recupe-
ri progressivament els nivells de prestacions i serveis 
anteriors al 2012 i impulsi el sistema de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a la dependència, duent 
a terme les mesures següents: 

a) Reactivar, abans del 30 de juny de 2015, les presta-
cions econòmiques vinculades a servei residencial en 
les persones dependents valorades en grau II, i aixecar 
l’aturada sobre la tramitació d’aquesta prestació eco-
nòmica d’acord amb el pressupost aprovat el 2015.

b) Crear per a les persones amb discapacitat i durant 
l’any 2015 un mínim de quatre-centes noves places 
d’acolliment residencial –llar amb suport, llar residèn-
cia i residència– i d’atenció diürna –STO, STOaux, 
SOI, CAE– per a garantir aquest tipus de recurs en 
casos d’urgent necessitat, i també per a reduir les desi-
gualtats d’oferta.

c) Fixar un procediment per a detectar i accelerar els 
casos en què, per diferents circumstàncies –el deteri-
orament personal o la situació social, entre altres–, es 
requereixi una resposta i una resolució més àgils.

d) Establir un protocol d’atenció per a les persones 
que, sense presentar una dependència física o psico-
lògica, ni alteracions cognitives, ni alteracions de la 
conducta derivades de malaltia mental i drogodepen-
dències, presenten una dependència social i no poden 
ésser ateses al domicili. Actualment aquestes persones 
amb perfil de dependència social resten fora del siste-
ma d’atenció a la dependència i moltes persones més 
grans de seixanta-cinc anys són ateses per entitats del 
sector social.

e) Acordar, conjuntament amb els representants dels 
serveis residencials, un mecanisme que permeti detec-
tar, des dels serveis socials bàsics, tots els usuaris que 
es vegin obligats a abandonar aquest servei per motius 
econòmics, i fer-ne un seguiment.

f) Agilitar la incorporació de les prestacions de cui-
dador no professional a la nòmina ordinària en els ca-
sos de situació de vulnerabilitat i amb l’informe previ 
dels serveis socials sense exhaurir el període màxim 
de suspensió de dos anys. El Reial decret llei 20/2012 
estableix la suspensió del pagament de la prestació de 
cuidador fins a un màxim de dos anys sense que du-
rant aquest període es generi dret a cobrar retroactiva-
ment la prestació econòmica i s’acaba aplicant el ter-
mini de suspensió màxim.

g) Agilitar el pagament del 66% del servei d’atenció 
domiciliària als ens locals, condicionat a l’ordinalitat 
imposada pel Govern de l’Estat, d’acord amb la nor-
mativa d’estabilitat pressupostària i les disponibilitats 
de la Tresoreria.

h) Recuperar la convocatòria per a l’adaptació o l’ac-
cessibilitat d’habitatges per a persones amb discapa-
citat.

i) Acordar amb les entitats socials i les persones bene-
ficiàries i establir, abans de sis mesos, criteris clars i 
justos en el copagament de les prestacions de servei no 
gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades 
a l’atenció a la situació de dependència que estableix la 
Cartera de serveis socials, de manera que s’assegurin 
un còmput just del patrimoni i uns criteris que tinguin 
en compte la capacitat econòmica i la participació en 
el cost dels serveis per part de les persones beneficià-
ries, el grau de dependència i l’edat, i assegurar també 
que les persones beneficiàries tinguin recursos econò-
mics suficients per a llur autonomia personal i social i 
acordar una exempció del copagament per a les unitats 
familiars més vulnerables a partir d’un llindar d’in-
gressos.

j) Incrementar la dotació pressupostària del Programa 
d’atenció social a les persones amb discapacitat i dels 
ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar.

k) Iniciar el desplegament del servei d’assistència per-
sonal i recuperar progressivament la prestació d’assis-
tència personal, modificant els requisits d’accés per a 
garantir-ne el desenvolupament.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que 
el Departament de Benestar Social i Família defineixi 
el nou sistema de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a la dependència, duent a terme les mesures 
següents: 

a) Promoure l’impuls de les negociacions entre els 
agents socials a fi de propiciar un conveni del sector a 
Catalunya que doni estabilitat i seguretat als treballa-
dors, des del respecte a l’autonomia de les parts.

b) Presentar-li, abans de tres mesos, les conclusions 
dels treballs per a l’elaboració del projecte de llei de 
l’autonomia personal i atenció a la dependència, que 
incideixi en la prevenció, com a primera actuació dels 
poders públics, que simplifiqui la gestió i en millori la 
transparència, que asseguri una gestió eficient i inte-
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grada entre els departaments implicats, centrada en les 
capacitats de les persones i els condicionants contex-
tuals, i que estableixi una avaluació periòdica.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

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

Moció 193/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre
Tram. 302-00262/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 51, 19.03.2015, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de març 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 
302-00262/10), presentada pel diputat Xavier Sabaté 
i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
110120), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 110206), pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 110209), pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 110214) i pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 110215).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àm-
bit de les infraestructures al Camp de Tarragona, a: 

a) Dur a terme les actuacions necessàries per a posar 
en marxa el polígon Logis Penedès.

b) Dur a terme les obres de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua al barranc de Barenys, de Salou (Tarragonès), la 
depuradora de la Selva del Camp (Baix Camp) i la pro-
visió i depuració d’aigües a tota la comarca del Priorat.

c) Dur a terme la construcció de la connexió de la car-
retera A-27 amb la carretera N-240 a l’altura de Valls 
(Alt Camp), per a evitar el trànsit pel centre del muni-
cipi, i desdoblar la carretera C-37 entre els municipis 
de Valls i Alcover (Alt Camp).

d) Dur a terme l’arranjament de la carretera C-31 com 
a carretera comarcal al pas pel Baix Penedès.

e) Garantir l’alliberament o la bonificació dels peatges 
de l’autopista C-32 al pas pel Baix Penedès per a usu-
aris habituals.

f) Dur a terme la finalització de la carretera C-51 entre 
els punts quilomètrics 24,300 i 26,800, al pas per Vi-
lardida (Alt Camp).

g) Exigir al Govern de l’Estat que executi, amb caràc-
ter d’urgència, l’inici de les obres del túnel del Coll de 
l’Illa.

h) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè l’autopista AP-7 sigui gratuïta al pas pel 
Baix Penedès.

i) Exigir al Govern de l’Estat l’acabament del Cor-
redor Mediterrani entre Tarragona i Vandellòs, amb 
les noves estacions de Cambrils, Salou i la intermo-
dal de Reus i amb el millorament de l’estació de Tar-
ragona.

j) Traspassar a l’Ajuntament de Cunit (Baix Penedès) 
la titularitat l’edifici de l’antic centre d’atenció pri-
mària.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àm-
bit de les Terres de l’Ebre, a: 

a) Posar en marxa immediatament el Pla estratègic per 
a l’empresa i l’ocupació de les Terres de l’Ebre per a 
revitalitzar el teixit productiu i la generació de llocs 
de treball.

b) Avalar un crèdit a la Cooperativa de l’Aldea (Baix 
Ebre), una vegada s’hagi aixecat el concurs de proveï-
dors, que permeti retornar la major part dels dipòsits a 
les famílies afectades.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àm-
bit de les infraestructures a les Terres de l’Ebre, a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat l’inici de les obres de 
desdoblament de l’autovia A-7 (autovia de l’Interi-
or) al pas per les Terres de l’Ebre, elaborar un pla 
de contingència per a aplicar-lo fins que aquesta via 
estigui finalitzada, per tal d’evitar el trànsit de cami-
ons per la carretera N-340, i establir la gratuïtat de 
l’autopista AP-7 mentre no es posi en funcionament 
la nova via.

b) Exigir al Govern de l’Estat la construcció de les va-
riants de Gandesa i Corbera (Terra Alta).

c) Completar els serveis bàsics dels polígons industri-
als de les Terres de l’Ebre.

d) Posar en marxa un programa de millorament del 
transport públic a les Terres de l’Ebre, que apliqui 
un sistema d’integració tarifària, incorpori les Ter-
res de l’Ebre al servei ferroviari de rodalia del Camp 
de Tarragona, millori les estacions de tren de l’Aldea 
(Baix Ebre) i Móra la Nova (Ribera d’Ebre), i reforci el 
transport públic per carretera entre les capitals de co-
marca de les Terres de l’Ebre.

e) Millorar la cobertura de telefonia mòbil que pateix 
el nord de la Ribera d’Ebre, en municipis com Ascó, 
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Flix o Riba-roja d’Ebre, amb presència de dos plans 
d’emergència (un de nuclear i un de químic).

f) Presentar els projectes constructius en curs dels 
trams en tràmit de l’anella viària del delta de l’Ebre i 
engegar els treballs necessaris per a l’execució en fu-
turs exercicis del tram 1, del punt quilomètric 0,000 al 
9,480 (Sant Carles de la Ràpita - Amposta, badia dels 
Alfacs).

g) Garantir el funcionament dels parcs de bombers vo-
luntaris i la disponibilitat de mitjans materials i hu-
mans necessaris per a assegurar el correcte compli-
ment de llur funció.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àm-
bit del medi ambient i l’eficiència energètica a les Ter-
res de l’Ebre, a: 

a) Complir l’acord del Parlament sobre l’elaboració d’un 
pla de reactivació econòmica de les comarques que, 
com en el cas de les Terres de l’Ebre, tenen centrals nu-
clears, per a preveure’n el cessament de l’activitat.

b) Exigir al Govern de l’Estat la participació del Go-
vern de la Generalitat en la planificació del trasllat dels 
residus nuclears de les centrals d’Ascó (Ribera d’Ebre).

c) Fer una auditoria del funcionament i del manteni-
ment de les estacions de la Xarxa de Vigilància At-
mosfèrica de les Terres de l’Ebre.

d) Presentar un estudi integral de les necessitats del riu 
Ebre, com ara el cabal ambiental, les necessitats del 
deute, els aprofitaments agrícoles o les instal·lacions 
hidroelèctriques i turístiques.

e) Elaborar i presentar un informe sobre les conse-
qüències del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, fent 
una referència especial als efectes sobre el Delta.

f) Intensificar el treball interdepartamental per a eli-
minar les plagues que afecten els ecosistemes i els 
conreus.

g) Garantir un finançament adequat per al bon funci-
onament del Centre Tecnològic del Moble de la Sénia.

h) Posar en funcionament de manera immediata to-
tes les depuradores d’aigües residuals construïdes al 
Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.

i) Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me-
di Ambient a licitar el projecte de protecció del litoral 
costaner (guardes) de l’interior de la badia dels Alfacs, 
i la restauració de la platja i els aiguamolls de la zo-
na de la finca de Bombita i la platja de la Marquesa, a 
Deltebre (Baix Ebre).

j) Adoptar les mesures per a garantir la plena opera-
tivitat de les obres i actuacions ja finalitzades pel Go-
vern de l’Estat del Pla integral de protecció del delta 
de l’Ebre, com el manteniment i la gestió dels filtres 
verds, la xarxa d’indicadors ambientals o els canals 
d’aportació d’aigua a les badies.

k) Constituir un gabinet tècnic en el marc de la Comis-
sió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, amb 
les funcions següents: 

1a. Revisar i actualitzar l’estat de conservació, les 
pressions, els objectius específics i les mesures neces-
sàries per a assolir-los de les espècies i els hàbitats in-
closos en les directives europees Hàbitats (Directiva 
92/43/CEE) i Ocells (Directiva 2009/147/CE).

2a. Revisar i actualitzar les fitxes de llocs d’importàn-
cia comunitària (LIC) i de zones especials de conser-
vació (ZEC) i els Plans de gestió dels espais inclosos 
en la Xarxa Natura 2000.

l) Dur a terme les gestions pertinents per a construir 
la subestació elèctrica de Deltebre, amb la finalitat de 
donar cobertura a la demanda elèctrica.

m) Reclamar al Govern de l’Estat que impulsi una pro-
va pilot de bypass de sediments retinguts als embassa-
ments de l’Ebre per tal d’aturar la regressió i subsidència 
que pateix el Delta, una vegada acabada l’extracció de 
tots els llots de l’embassament de Flix (Ribera d’Ebre).

n) Desenvolupar la planificació del projecte del port 
d’Illa de Mar, de Deltebre.

o) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per a l’adopció d’un acord que posi fi a la hiber-
nació del magatzem de gas submarí Castor, en aplica-
ció del Reial decret llei 13/2014, i fer-ne el desmante-
llament definitiu de les instal·lacions.

p) Aprovar, abans del 31 de juliol de 2015, el regla-
ment de l’aplicació del 10% de la recaptació efecti-
va de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica 
d’origen nuclear per a destinar-la a promoure i millo-
rar la competitivitat i la diversificació econòmica dels 
territoris amb instal·lacions energètiques nuclears.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àm-
bit de les Terres de l’Ebre, a: 

a) Mantenir en el nou concurs de transport sanitari el 
servei d’ambulàncies a Alcanar i Sant Jaume d’Enveja 
amb el mateix tipus de recursos mòbils i les seves ba-
ses, i estudiar el rendiment dels serveis d’ambulàncies 
de tota la comarca del Montsià, per tal que les decisi-
ons que s’hagin de prendre sobre aquest servei esti-
guin fonamentades en les necessitats reals i en l’oro-
grafia del terreny.

b) Impulsar, per mitjà del Departament de Benestar 
Social i Família, el centre de dia de l’Aldea (Baix Ebre) 
amb els recursos econòmics consignats en els pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 
del 2015.

c) Posar en marxa, per mitjà del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, un pla de xoc per a donar una resposta efectiva a 
la crisi del cítric a les Terres de l’Ebre, millorant i fent 
transparents les clàusules i la cobertura de les asse-
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gurances i reduint el mòdul corresponent a l’índex de 
rendiment net aplicable a l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per a les activitats agrícoles i ra-
maderes afectades per circumstàncies excepcionals i 
sobrevingudes, i també donar compte a la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural en el termini de tres mesos de l’eficiència de 
les mesures de suport econòmic als productors afec-
tats adoptades pel Departament.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

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

Moció 194/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la línia 9 del metro
Tram. 302-00265/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 51, 19.03.2015, DSPC-P 101

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de 
març de 2015, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la línia 9 del metro (tram. 302-
00265/10), presentada per la diputada Carina Mejías 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 110123), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
110134), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 110207) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 110212).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar i presentar-li, amb relació a la línia 9 del metro, la 
documentació següent sobre el sistema de finançament 
mixt: 

a) Un informe que detalli el sistema de finançament 
mixt –públic i privat– d’aquesta infraestructura i com 
s’articula la participació del sector privat per a cons-
truir, mantenir i finançar el cost d’una part de la línia 
9, per mitjà d’un sistema de concessió d’obra pública 
per a la construcció, la conservació i el manteniment 
de les estacions.

b) Un estudi detallat, amb relació amb les concessi-
ons per a la construcció, el manteniment i l’explotació 
dels diferents trams de la línia 9 atorgades des de l’any 
2008, que inclogui el nom de les empreses beneficiàri-
es, la durada i el cost total de cada concessió.

c) Un estudi detallat sobre els costos anuals dels cà-
nons de les diferents concessions atorgades.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar i presentar-li, amb relació a la línia 9 del metro, la 
documentació següent sobre les inversions previstes i 
efectuades: 

a) Un informe que detalli el volum i el cost total d’in-
versions executades en la línia 9, tant les que ja han 
estat pagades com les que no.

b) Un informe que detalli el volum i el cost total d’in-
versions planificades i pendents d’execució.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar i presentar-li, amb relació a la línia 9 del metro, la 
documentació següent sobre el cost total de la infra-
estructura: 

a) Un informe que detalli el cost total anual de les des-
peses de manteniment, conservació i qualsevol altre 
concepte de la línia 9.

b) Un informe que detalli el cost total anual dels paga-
ments diferits de les obres de la línia 9.

c) Un informe que detalli el cost total anual de les des-
peses financeres de la línia 9.

d) Un informe que detalli les entitats o empreses amb 
què s’ha contret el deute de la línia 9.

e) El calendari detallat i el pla de pagament del deute 
pendent de la línia 9.

f) Un informe que desglossi els diferents components 
del deute de la línia 9, incloent-hi dades sobre interes-
sos, indemnitzacions i sobrecostos.

g) Una auditoria independent sobre l’estat actual de la 
línia 9.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar i presentar-li, amb relació a la línia 9 del metro, la 
documentació següent sobre la finalització de la infra-
estructura: 

a) Un informe que detalli la inversió pendent d’execu-
tar per a la posada en marxa dels trams 1, 2 i 3 de la 
línia 9.

b) El calendari detallat de finalització de les obres 
pendents d’execució de la línia 9, incloent-hi el com-
promís que el ramal de la Zona Franca de Barcelona 
entri en funcionament durant l’any 2016.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar i presentar-li un pla d’actuació per a incentivar l’ús 
dels nous serveis d’accés amb metro i amb tren a les 
terminals de l’aeroport de Barcelona - el Prat i per a 
desincentivar-hi l’accés amb vehicle privat, que con-
tingui dades informatives i tarifàries amb relació als 
aparcaments de vehicles privats i altres mesures.

6. El Parlament de Catalunya constata que les decisi-
ons del Govern durant la VIII legislatura que van com-
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portar la privatització de les estacions de la línia 9 per 
mitjà d’un mecanisme de concessió han provocat un 
endarreriment greu de l’execució de les obres d’aques-
ta infraestructura i més endeutament.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les desigual-
tats i el sistema educatiu
Tram. 300-00285/10

Substanciació

Sessió 51, tinguda el 18.03.2015, DSPC-P 100.

Interpel·lació al Govern sobre les Terres de 
Lleida, el Pirineu i Aran
Tram. 300-00286/10

Substanciació

Sessió 51, tinguda el 19.03.2015, DSPC-P 101.

Interpel·lació al Govern sobre els menjadors 
escolars
Tram. 300-00287/10

Substanciació

Sessió 51, tinguda el 18.03.2015, DSPC-P 100.

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
previstes per a completar el traspàs de com-
petències al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona
Tram. 300-00288/10

Substanciació

Sessió 51, tinguda el 18.03.2015, DSPC-P 100.

Interpel·lació al Govern sobre el deute amb 
els ajuntaments
Tram. 300-00289/10

Substanciació

Sessió 51, tinguda el 18.03.2015, DSPC-P 100.

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra 
la plaga del caragol poma
Tram. 300-00290/10

Substanciació

Sessió 51, tinguda el 18.03.2015, DSPC-P 100.

Interpel·lació al Govern sobre la inversió en 
carreteres per a millorar-ne la seguretat
Tram. 300-00291/10

Substanciació

Sessió 51, tinguda el 19.03.2015, DSPC-P 101.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret 
als subministraments bàsics
Tram. 360-00017/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió 11, tinguda el 16.03.2015, DSPC-C 663.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts agroambientals als arrossaires del 
delta de l’Ebre
Tram. 250-01299/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 20, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 656.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts pendents dels programes de des-
envolupament rural del 2013
Tram. 250-01320/10

Retirada

Retirada en la sessió 20 de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tingu-
da l’11.03.2015, DSPC-C 656.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 20, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 656.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la creació d’estructures d’estat
Tram. 302-00263/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 51, tingu-
da el 19.03.2015, DSPC-P 101.
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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 simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 04.03.2015

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-02947/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-02948/10)

Proposta de compareixença del coordinador general 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-02949/10)

Proposta de compareixença de la presidenta del Con-
sell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers 
de l’Administració Local de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-02950/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-02951/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-

tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 352-02952/10)

Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Am-
bientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-02953/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de l’Advocacia Catalana amb relació al Projec-
te de llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo-
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 352-02954/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Club EMAS amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-02955/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-02956/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-
02957/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica (tram. 352-02958/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-02959/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-02960/10)

Proposta de compareixença de Ramon Sarroca, pre-
sident de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 
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de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-02961/10)

Proposta de compareixença de Rafael Jiménez Asen-
sio, catedràtic de dret constitucional i director de la 
Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-02962/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Choy Tarrés, ad-
vocat i membre de l’equip redactor de la Llei 20/2009, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-02963/10)

Proposta de compareixença de Joan Perdigó Solà, ad-
vocat i membre de l’equip redactor de la Llei 20/2009, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-02964/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-02982/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-02983/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica (tram. 352-02984/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-02985/10)

Proposta de compareixença de Pere Casals, president 
de la Cambra de Comerç de Manresa i membre del 
Consell General de Cambres de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica (tram. 352-02986/10)

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, profes-
sor de dret administratiu de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-02987/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-02988/10)

Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter 
Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Uni-
versitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-
02989/10)

Proposta de compareixença de Salvador Duarte Soto, 
de la Confederació de Treballadors Autònoms de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-02990/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Guixà, empresari 
i conseller delegat del grup La Farga, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-02991/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-02992/10)

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

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Governs Locals amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-02993/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-02994/10)

Proposta de compareixença de Lluís Franco Rabell, de 
la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Bar-
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celona, amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-02995/10)

Proposta de compareixença del president de l’Associa-
ció de Veïns de la Barceloneta amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-02996/10)

Proposta de compareixença d’Albert Arias, geògraf i 
professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-02997/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica (tram. 352-02998/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica (tram. 352-02999/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-03000/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica (tram. 352-03001/10)

Proposta de compareixença de Jordi San José, alcal-
de de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03002/10)

Proposta de compareixença de José Antonio Montero, 
alcalde de Montornès del Vallès, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 352-03003/10)

Proposta de compareixença de Jaume Grau, d’Eco-
logistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-

talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-
03004/10)

Proposta de compareixença de Frederic Ximeno, ex-
pert en medi ambient, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03005/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-03006/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-03007/10)

Proposta de compareixença d’Itziar González, arqui-
tecta i exregidora de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-03008/10)

Proposta de compareixença d’Albert Recio, economis-
ta, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica (tram. 352-03009/10)

Proposta de compareixença de Catalina Victory 
Molné, secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 352-03010/10)

Proposta de compareixença de Martí Boada i Juncà, 
científic ambiental i geògraf, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03011/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-03012/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
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talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-
03013/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (tram. 352-03014/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-03015/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Municipis amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 352-03016/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-03017/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-
03018/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03019/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Intersindical-Confederació Sindical Catalana amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (tram. 352-03020/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica (tram. 352-03021/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03022/10)

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, director 
de dret administratiu i processal de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-03023/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Mir, catedràtic de 
dret administratiu i processal de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-03024/10)

Proposta de compareixença de Lluís Xavier Toldrà 
Bastida, advocat, especialista en dret ambiental, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-03025/10)

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter 
Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Uni-
versitat de Girona i membre de la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03031/10)

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, 
director del Departament de Dret Administratiu i Pro-
cessal de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-03032/10)

Proposta de compareixença de Josep Ramon Fuentes 
Gasó, director del Departament de Dret Públic de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03033/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, ca-
tedràtic de dret administratiu, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03034/10)



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 50

Proposta de compareixença de Xavier Bernadí Gil, 
director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Au-
togovern del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-03035/10)

Proposta de compareixença de Montserrat de Vehí 
Torra, directora de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-03036/10)

Proposta de compareixença de Rosa Maria Díaz Pe-
tit, subdirectora de Serveis Consultius i Coordinació 
Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat, amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (tram. 352-03037/10)

Proposta de compareixença d’Eugenia Revilla Esteve, 
lletrada dels Serveis Jurídics de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03038/10)

Proposta de compareixença de Francesc Esteve i Ba-
lagué, en representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03039/10)

Proposta de compareixença de Francesc Xavier For-
cadell Esteller, coordinador general de la Diputació de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-03040/10)

Proposta de compareixença de Xavier Uriós Aparisi, 
cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 352-03041/10)

Proposta de compareixença de Moisés Bonal Ferrer, 
responsable d’Estudis i Polítiques Sectorials de Pimec, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 352-03042/10)

Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz An-
ton, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors 

i Tresorers de l’Administració Local, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-03043/10)

Proposta de compareixença de David Garrofé Puig, 
secretari general de Cecot, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03044/10)

Proposta de compareixença de Salvador Guillermo 
Viñeta, director d’Economia de Foment del Treball 
Nacional, amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-03045/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-03046/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empre-
sa (Cepime) amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-03047/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-03048/10)

Proposta de compareixença d’Agustí de Uribe-Salazar 
Fàbregas, president de Gabinet Uribe, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-03049/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 

Proposta de compareixença del president de la Fede-
ració Catalana de Municipis amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03061/10)

Proposta de compareixença del president de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
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verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-03062/10)

Proposta de compareixença del president de l’Agrupa-
ció d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica (tram. 352-03063/10)

Proposta de compareixença del president de l’Associa-
ció de Micropobles de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 352-03064/10)

Proposta de compareixença del president de la Federa-
ció Catalana de Municipis Rurals amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 352-03065/10)

Proposta de compareixença del president del Fòrum 
dels Síndics i Defensors Locals de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (tram. 352-03066/10)

Proposta de compareixença del president de l’Associ-
ació d’Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-03067/10)

Proposta de compareixença del president del Consell 
de Col·legis d’Enginyers Tècnics de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (tram. 352-03068/10)

Proposta de compareixença del president de la Fede-
ració Catalana d’Activitats de Restauració i Musicals 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 352-03069/10)

Proposta de compareixença del president del Gremi 
de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03070/10)

Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-

talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-
03071/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica (tram. 352-03072/10)

Proposta de compareixença del president del Consell 
General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica (tram. 352-03073/10)

Proposta de compareixença del president del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-03074/10)

Proposta de compareixença del president del Consell 
de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 352-03075/10)

Proposta de compareixença del president del Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 352-03076/10)

Proposta de compareixença del president de l’Associació 
Espanyola de Promotors Públics d’Habitatge i Sòl - Sec-
ció Catalunya amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-03077/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03078/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-03079/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
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de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03080/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica (tram. 352-03081/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 352-03082/10)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-03083/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 

11.03.2015, DSPC-C 653

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01199/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 353-01200/10)

Compareixença del coordinador general de la Dipu tació 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 353-01201/10)

Compareixença d’una representació del Consell de Col-
legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Admi-
nistració Local de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01202/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 

amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 353-01203/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi Ofici-
al d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 353-01204/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Am-
bientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01205/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 353-01206/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01207/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Apa-
relladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edifica-
ció amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica (tram. 353-01208/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01209/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 353-01210/10)

Compareixença d’una representació de la Intersin-
dical-Confederació Sindical Catalana amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 353-01211/10)

Compareixença de Salvador Duarte Soto, de la Confe-
deració de Treballadors Autònoms de Catalunya, amb 
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relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 353-01212/10)

Compareixença d’una representació de Foment del Tre-
ball Nacional amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 353-01213/10)

Compareixença d’una representació de la Cecot amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 353-01214/10)

Compareixença d’una representació de la Pimec amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 353-01215/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 353-01216/10)

Compareixença d’una representació del Consell Gene-
ral de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01217/10)

Compareixença d’Oriol Guixà, empresari i conseller 
delegat del grup La Farga, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01218/10)

Compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 353-01219/10)

Compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, ca-
tedràtic de dret administratiu de la Universitat de Gi-
rona, amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 353-01220/10)

Compareixença de Martí Boada i Juncà, científic ambi-
ental i geògraf, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 353-01221/10)

Compareixença d’Oriol Mir, catedràtic de dret admi-
nistratiu i processal de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 353-01222/10)

Compareixença de Lluís Xavier Toldrà Bastida, advo-
cat, especialista en dret ambiental, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 353-01223/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 353-01224/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Veïns de la Barceloneta amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01225/10)

Compareixença d’Itziar González, arquitecta i exregi-
dora de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 353-01226/10)

Compareixença d’una representació del Gremi de Res-
tauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 353-01227/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Governs Locals amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-02993/10)

Proposta de compareixença del president de l’Associ-
ació de Micropobles de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 352-03064/10)

Proposta de compareixença del president de l’Agrupa-
ció d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-

Fascicle segon
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neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica (tram. 352-03063/10)

Proposta de compareixença del president de la Federa-
ció Catalana de Municipis Rurals amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 352-03065/10)

Proposta de compareixença del president de l’Associa-
ció d’Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-03067/10)

Proposta de compareixença de Jordi San José, alcal-
de de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03002/10)

Proposta de compareixença de José Antonio Montero, 
alcalde de Montornès del Vallès, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 352-03003/10)

Proposta de compareixença de Catalina Victory 
Molné, secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 352-03010/10)

Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-
03071/10)

Proposta de compareixença del president del Consell 
de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 352-03075/10)

Proposta de compareixença del president del Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 352-03076/10)

Proposta de compareixença del president de l’Asso-
ciació Espanyola de Promotors Públics d’Habitatge i 
Sòl - Secció Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-

ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03077/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-02957/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-03013/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-03046/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa 
(Cepime) amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-03047/10)

Proposta de compareixença del president del Consell 
General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica (tram. 352-03073/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Club EMAS amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-02955/10)

Proposta de compareixença de Rafael Jiménez Asen-
sio, catedràtic de dret constitucional i director de la 
Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-02962/10)

Proposta de compareixença d’Albert Arias, geògraf i 
professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-02997/10)

Proposta de compareixença de Josep Ramon Fuentes 
Gasó, director del Departament de Dret Públic de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
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de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
352-03033/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Choy Tarrés, ad-
vocat i membre de l’equip redactor de la Llei 20/2009, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-02963/10)

Proposta de compareixença de Joan Perdigó Solà, ad-
vocat i membre de l’equip redactor de la Llei 20/2009, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-02964/10)

Proposta de compareixença de Frederic Ximeno, expert 
en medi ambient, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-03005/10)

Proposta de compareixença d’Albert Recio, economis-
ta, amb relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica (tram. 352-03009/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-02956/10)

Proposta de compareixença de Jaume Grau, d’Ecologis-
tes en Acció, amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 352-03004/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-03012/10)

Proposta de compareixença de Xavier Bernadí Gil, 
director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Au-
togovern del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-03035/10)

Proposta de compareixença de Montserrat de Vehí 
Torra, directora de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat administrativa de l’Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 352-03036/10)

Proposta de compareixença de Rosa Maria Díaz Pe-
tit, subdirectora de Serveis Consultius i Coordinació 
Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat, amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (tram. 352-03037/10)

Proposta de compareixença de Xavier Uriós Aparisi, 
cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 352-03041/10)

Proposta de compareixença d’Agustí de Uribe-Salazar 
Fàbregas, president de Gabinet Uribe, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 352-03049/10)

Proposta de compareixença del president del Fòrum 
dels Síndics i Defensors Locals de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (tram. 352-03066/10)

Proposta de compareixença del president de la Fede-
ració Catalana d’Activitats de Restauració i Musicals 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 352-03069/10)

Proposta de compareixença del president del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activi-
tat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica (tram. 352-03074/10)

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 200-00039/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP CiU (reg. 110416).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.03.2015; 09:30 h.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 202-00018/08

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CTS, 12.02.2015

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

Proposta de compareixença de Carme Trilla amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram.352-02696/10)

Proposta de compareixença de Montserrat Pareja Eas-
taway, professora del Departament de Teoria Econò-
mica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta 
de la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-02697/10)

Proposta de compareixença del síndic de greuges amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-02698/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitat-
ge (tram. 352-02699/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitat-
ge (tram. 352-02700/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-02701/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-02702/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
352-02703/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Cultu-
rals amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge (tram. 352-02704/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-

posició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-02705/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-02706/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 352-02707/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge (tram. 352-02708/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 352-02709/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Avalot - Joves de la UGT de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitat-
ge (tram. 352-02711/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 352-02712/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge (tram. 352-02713/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ar-
rels Fundació amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-02714/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-02715/10)

Proposta de compareixença de Guillem Fernàndez, en 
representació de l’Associació Prohabitatge, amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-02716/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i 
Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge (tram. 352-02717/10)

Proposta de compareixença de Clara Cortina i Trilla, 
doctora en demografia i professora de sociologia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
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de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-
02718/10)

Proposta de compareixença d’Isabel Pujadas Rúbies, 
catedràtica del Departament de Geografia Humana de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
352-02719/10)

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre, cate-
dràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 352-02720/10)

Proposta de compareixença d’Elga Molina i Roig, res-
ponsable de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal 
del Tarragonès, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-02721/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Proposta de compareixença del president de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitat-
ge (tram. 352-02722/10)

Proposta de compareixença del president de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
352-02723/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-02724/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-02725/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge (tram. 352-02726/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comar-
ques amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge (tram. 352-02727/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge (tram. 352-02728/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge (tram. 352-02729/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola de Promotors Públics d’Habi-

tatge i Sòl amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge (tram. 352-02730/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
352-02731/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-02732/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-
02733/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge (tram. 352-02734/10)

Proposta de compareixença del director de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
352-02735/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-02736/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge (tram. 352-02737/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Càritas amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge (tram. 352-02738/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-02739/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engi-
nyers d’Edificació amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-02740/10)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-02754/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-02755/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
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amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 352-02756/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
352-02757/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-
02758/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Foment 
del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-02759/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitat-
ge (tram. 352-02760/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-02761/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge (tram. 352-02762/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i 
Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge (tram. 352-02763/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edi-
ficis amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge (tram. 352-02764/10)

Grup Parlamentari de Convergència i unió

Proposta de compareixença del secretari d’Habitat-
ge i Millora Urbana amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-
02765/10)

Proposta de compareixença del director general d’Or-
denació del Territori i Urbanisme amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-02766/10)

Proposta de compareixença d’Agustí Jover i Armen-
gol, economista, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-
02767/10)

Proposta de compareixença de José García Montalvo, 
economista, amb relació a la Proposició de llei de me-
sures urgents per a l’habitatge (tram. 352-02768/10)

Proposta de compareixença de Pedro Parra Calderón, 
president de la Cooperativa Llar Unió Catalònia, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-02769/10)

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença del secretari d’Habitat-
ge i Millora Urbana amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-
02770/10)

Proposta de compareixença de Jaume Font i Paradell, 
director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-02771/10)

Proposta de compareixença de Damià Calvet, exsecre-
tari de Territori i Sostenibilitat i director de l’Institut 
Català del Sòl, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-02772/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Transports i Ha-
bitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge (tram. 352-02773/10)

Proposta de compareixença de representants de la Co-
missió Promotora de la Llei de Mesures Urgents per a 
l’Habitatge amb relació a la Proposició de llei de me-
sures urgents per a l’habitatge (tram. 352-02774/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Plataforma per un Habitatge Digne amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-02775/10)

Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-
Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes 
de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-02776/10)

Proposta de compareixença del president de la Comis-
sió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge (tram. 352-02777/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 

11.03.2015, DSPC-C 655

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Carme Trilla amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram.353-01228/10)
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Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, pro-
fessora del Departament de Teoria Econòmica de la 
Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xar-
xa Europea de Recerca en Habitatge, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-01229/10)

Compareixença del síndic de greuges amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-01230/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
01231/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
01232/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-01233/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge (tram. 353-01234/10)

Compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-01235/10)

Compareixença d’una representació de l’Observatori 
dels Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge (tram. 353-01236/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-01237/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
01238/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 353-01239/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
pel Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
353-01240/10)

Compareixença d’una representació de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 353-01241/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei de Mesures Urgents 
per a l’Habitatge amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-01242/10)

Compareixença d’una representació d’Arrels Fundació 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 353-01243/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Privada Foment de l’Habitatge Social amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-01244/10)

Compareixença de Guillem Fernàndez, en represen-
tació de l’Associació Prohabitatge, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-01245/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 353-01246/10)

Compareixença de Clara Cortina i Trilla, doctora en 
demografia i professora de sociologia de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
01247/10)

Compareixença d’Isabel Pujadas Rúbies, catedràti-
ca del Departament de Geografia Humana de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
01248/10)

Compareixença de Sergio Nasarre, catedràtic de dret 
civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-01249/10)

Compareixença d’Elga Molina i Roig, responsable de 
l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Tarra-
gonès, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge (tram. 353-01250/10)

Compareixença d’una representació del Consell Gene-
ral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 353-01251/10)

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 353-01252/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 353-01253/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 353-01254/10)



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 60

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
01255/10)

Compareixença d’una representació de Pimec amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 353-01256/10)

Compareixença d’una representació de Càritas amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 353-01257/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
01258/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Apa-
relladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edifica-
ció amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge (tram. 353-01259/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edi-
ficis amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge (tram. 353-01260/10)

Compareixença d’Agustí Jover i Armengol, economis-
ta, amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge (tram. 353-01261/10)

Compareixença de José García Montalvo, economista, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 353-01262/10)

Compareixença de Pedro Parra Calderón, president de 
la Cooperativa Llar Unió Catalònia, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-01263/10)

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials que han estat acordades amb canvi de 
tramitació fora del Procediment Legislatiu.

Compareixença de Jaume Font i Paradell, director de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat per opinar sobre la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 357-01310/10)

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Ur-
bana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per opinar sobre la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge (tram. 357-01311/10)

Compareixença del director general d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat per opinar sobre la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 357-
01312/10)

Compareixença de Damià Calvet, exsecretari de Ter-
ritori i Sostenibilitat i director de l’Institut Català del 

Sòl, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
opinar sobre la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 357-01313/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola de Promotors Públics d’Habi-
tatge i Sòl amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge (tram. 352-02730/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Transports i Ha-
bitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge (tram. 352-02773/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials retirades

Proposta de compareixença del director de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
352-02735/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-02736/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge (tram. 352-02737/10)

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: GP ERC; GP PPC; GP CiU; GP C’s (reg. 
108608; 108611; 108682; 108999).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 25.03.2015; 09:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: GP CiU (reg. 110205).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de creació del municipi de 
Medinyà
Tram. 202-00075/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 516)

En el BOPC 516, a la pàg. 16.

On hi diu:

«Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 107537)»

Hi ha de dir:

«Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 107537)»

Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 202-00080/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP C’s (reg. 108614; 
108688; 109004).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.03.2015 al 26.03.2015).
Finiment del termini: 27.03.2015; 09:30 h.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Re-
productiva de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-01418/10

Esmenes presentades
Reg. 107118; 109030 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 107118)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El Parlament insta el Govern a mantenir obert el 
Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) o a abonar 
a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en aquest 
municipi, i continuar finançant el servei tal i com es 
venia fent fins a 31 de desembre de 2014.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 109030)

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

«El Parlament insta el Govern a mantenir obert el 
Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) o a abonar 
a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que s’ha 
fet càrrec del manteniment econòmic del servei, els 
90.000 euros que hi ha destinat en el pressupost muni-
cipal del 2015.»
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Proposta de resolució sobre la salut mental 
infantil i juvenil a l’Anoia
Tram. 250-01420/10

Esmenes presentades
Reg. 109026 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 109026)

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

Del punt 3

«3. Millorar la col·laboració entre tots els serveis 
d’atenció a la població infantil i juvenil amb problemes 
de salut mental en la línia de les accions previstes en 
el Pla d’Atenció Integral a les Persones amb Trastorns 
Mentals Greus i Addiccions que ha elaborat el Govern 
de la Generalitat amb consens amb el sector de la sa-
lut mental.»

Proposta de resolució sobre l’avaluació del 
projecte de fusió dels serveis dels hospitals 
Josep Trueta, de Girona, i Santa Caterina, de 
Salt
Tram. 250-01424/10

Esmenes presentades
Reg. 109029; 109036 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 109029)

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

Del punt 1

«1. Fer un procés de seguiment del projecte CIMS en 
els hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Cateri-
na de Salt, després dels dos primers anys de funcio-
nament.»

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

Del punt 2

«2. Incloure en aquest procés de seguiment del projec-
te una fase prèvia d’informació i una fase de partici-
pació i una fase de decisió sobre la continuïtat o no del 
projecte.»

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

Del punt 3

«3. Tenir en compte en el procés de seguiment tots els 
equips de professionals i directius implicats i els repre-
sentats dels treballadors i treballadores, i el col·lectiu 
d’usuaris del sistema sanitari gironí.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 109036)

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

Del punt 1

«1. Fer un procés d’avaluació del projecte CIMS pel 
que fa a la integració de serveis dels hospitals Josep 
Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt, després dels 
dos primers anys de funcionament.»

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de la no-obligatorietat de presentar l’impost 
de societats per a entitats sense finalitat de 
lucre
Tram. 250-01426/10

Esmenes presentades
Reg. 106979 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 06.03.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 106979)

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

Addició d’un nou punt.

«Instar al Govern de l’Estat a desenvolupar un nou 
marc fiscal per a les associacions en el què es reco-
negui el valor de la forma jurídica d’associació com 
eina de cohesió social, integradora i de saludable au-
togestió de la ciutadania, activa, compromesa i parti-
cipativa.»
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Proposta de resolució sobre la revisió del 
Codi infart a la regió sanitària de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 250-01429/10

Esmenes presentades
Reg. 109027; 109037 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 109027)

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

Del punt 1

«1. Intensificar l’activació del Codi Infart, en el marc 
del Pla Director de Malalties Circulatòries, per tal de 
garantir el trasllat urgent amb equitat i qualitat a to-
ta la demarcació de la Regió Sanitària de Terres de 
l’Ebre, a fi de disminuir el temps d’intervenció angio-
plàstica dels pacients d’aquest territori.»

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

Del punt 2

«2. Millorar al llarg del 2015 els serveis de transport 
sanitari medicalitzat terrestre i aeri a les Terres de 
l’Ebre, per tal de disminuir el temps d’atenció als pa-
cients amb infart d’aquest territori. Així mateix, consi-
derar la necessitat de dotar d’helicòpters medicalitzats 
de vol nocturn.»

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

Del punt 4

«4. Avaluar al llarg del 2015 quins són els elements de 
millora a la Regió sanitària de Terres d’Ebre (activa-
ció, trasllat i possible creació d’una antena d’hemodi-
nàmica) que es poden implementar a l’Hospital Verge 
de la Cinta de Tortosa per tal de millorar l’atenció sa-
nitària en cas d’infart a la seva població de referència, 
valorant també la possibilitat d’arribar a acords per tal 
de prestar serveis als pacients de zones limítrofes a les 
Terres de l’Ebre, com el Matarranya i el Maestrat.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 109037)

1 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 4

«4. Avaluar al llarg del 2015 quins són els elements 
de millora a la Regió sanitària de Terres d’Ebre que 

es poden implementar a la Regió per millorar l’atenció 
sanitària en cas d’infart amb equitat per a la seva po-
blació de referència respecte altres territoris. Aquesta 
avaluació es farà respecte l’activació del codi infart, el 
trasllat de pacients i una possible creació d’una antena 
d’hemodinàmica, sempre i quan es consideri adequat 
pels estàndards que marquen les guies de pràctica clí-
nica sobre el volum, requeriments tècnics i d’expertesa 
pel funcionament d’equips d’hemodinàmica i cardiolo-
gia intervencionista.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu als resultats de l’educa-
ció primària i secundària
Tram. 250-01435/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109949; 110170).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a l’externalització de la 
correcció de les proves de competències 
bàsiques de quart d’ESO
Tram. 250-01436/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109950; 110171).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, de Badalona
Tram. 250-01437/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109951; 110172).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el finançament 
de les llars d’infants municipals
Tram. 250-01438/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109952; 110173).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Calaf
Tram. 250-01439/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109953; 
110137; 110174).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció de la residència i 
centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-01440/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109954; 
110138; 110175).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre l’impacte de la modifica-
ció del Pla general metropolità de Barcelona 
en el subàmbit relatiu al centre comercial La 
Maquinista
Tram. 250-01441/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 109955; 110139).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
Tram. 250-01442/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109956; 
110140; 110176).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Calaf
Tram. 250-01443/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109957; 
110141; 110177).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el serveis de 
salut de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01444/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109958; 
110142; 110178).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la programació 
del documental “La salut, el negoci de la vi-
da” i de la pel·lícula “Sicko”
Tram. 250-01445/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109959; 
110143; 110179).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 65

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de la taula de negociació sobre la subcon-
tractació dels serveis d’Endesa
Tram. 250-01446/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109960; 
110144; 110180).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els bombers 
voluntaris
Tram. 250-01447/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109961; 
110145; 110181).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la participació 
del Cos de Mossos d’Esquadra en els orga-
nismes internacionals de coordinació poli-
cial
Tram. 250-01448/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109962; 
110146; 110182).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada dels 
expedients sancionadors oberts arran de la 
campanya de la Plataforma Stop Pujades 
Transport Públic
Tram. 250-01449/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109963; 
110147; 110183).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01450/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109974; 
110148; 110184).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el consum d’ali-
ments insans
Tram. 250-01451/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 109975).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la síndrome de 
sensibilització central
Tram. 250-01452/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 109976).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la carretera A-14
Tram. 250-01453/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109977; 
110149; 110185).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la línia 3 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-01454/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109978; 
110150; 110186).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el desviament 
de la carretera B-500 al pas per Sant Fost de 
Campsentelles
Tram. 250-01455/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109979; 110187).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la banalització 
de la violència masclista en el documental 
L’endemà
Tram. 250-01456/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109980; 110188).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la banalització 
de la violència masclista en el documental 
L’endemà
Tram. 250-01457/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109981; 110189).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els encàrrecs al 
Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el 
Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-01458/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109982; 110190).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels imports pendents a les farmàcies
Tram. 250-01459/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109983; 110191).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’in-
formes i estudis sobre els problemes de la 
sanitat al Consell Assessor per a la Sosteni-
bilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-01460/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109984; 110192).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’inici d’obres 
de reforma i millorament dels equipaments 
sanitaris que ho requereixin
Tram. 250-01461/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109985; 110193).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
l’increment retributiu dels alts càrrecs de la 
sanitat pública
Tram. 250-01462/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109986; 110194).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment del 
pressupost per a polítiques de salut en els 
pressupostos de la Generalitat per al 2015
Tram. 250-01463/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109987; 110195).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 67

Proposta de resolució sobre la limitació a la 
cobertura sanitària urgent de l’accés a la sa-
nitat pública dels immigrants en situació ad-
ministrativa irregular
Tram. 250-01464/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109988; 110196).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament durant les vint-i-quatre hores 
del dia del servei d’hemodinàmica de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-01465/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109964; 110197).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
Tram. 250-01466/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109965; 110198).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció del 
risc d’accidentalitat a la carretera GI-555, en-
tre Sils i Massanes, i a la carretera GI-550, 
entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01467/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109966; 110199).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció del 
risc d’accidentalitat a les carreteres BV-2041, 
entre Gavà i Begues, C-1415, entre Terrassa 
i Sentmenat, BP-1417, entre Barcelona i Sant 
Cugat del Vallès, C-16, entre Berga i Bagà, i 
C-59, entre Caldes de Montbui i Moià
Tram. 250-01468/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 109967; 110200).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de trens entre Barcelona, Girona 
i Figueres
Tram. 250-01469/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 109968).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la concertació 
de la meitat de les places de la Residència 
Salarich-Calderer, de Bagà
Tram. 250-01470/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 109969; 110151).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció mèdica d’urgències al Baix 
Camp
Tram. 250-01471/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109970; 
110152; 110201).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
les indemnitzacions pendents als propieta-
ris dels terrenys expropiats per les obres de 
la carretera C-51
Tram. 250-01472/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109971; 
110153; 110202).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incineradora 
de residus industrials de Constantí
Tram. 250-01473/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109972; 
110154; 110203).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola Serra de Miralles, de Tordera, i de 
la Secció d’Estudis Secundaris Tordera
Tram. 250-01474/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 109973; 
110155; 110204).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els canvis en el 
model d’atenció domiciliària
Tram. 250-01475/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 109795; 
109883; 110156).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la preservació 
del Poble Vell de Corbera d’Ebre
Tram. 250-01476/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 109797; 
109884; 110157).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Consorci Sa-
nitari de Terrassa
Tram. 250-01477/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 109799; 
109889; 110158).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió dels 
expedients sancionadors oberts arran d’una 
acció reivindicativa de la Plataforma Stop 
Pujades Transport Públic
Tram. 250-01478/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 109801; 
109890; 110159).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la Llei de l’Estat 27/2014, de l’impost so-
bre societats
Tram. 250-01479/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 109803; 
109891; 110160).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla pluriennal dels centres urbans sos-
tenibles
Tram. 250-01480/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 109805; 
109892; 110161).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ensenyaments musicals superiors
Tram. 250-01481/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 109807; 
109893; 110162).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació i millorament de l’Hospital de Vilade-
cans
Tram. 250-01482/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 109894; 110163).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres del 
centre de rehabilitació emplaçat a l’edifici 
del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-01483/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 109895).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la planificació 
i el desenvolupament de la farmàcia comu-
nitària
Tram. 250-01484/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU (reg. 109809; 109896).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a les targetes de crèdit 
a la disposició de càrrecs de la Generalitat i 
dels ens públics que en depenen
Tram. 250-01485/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 109811; 
109897; 110164).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels supòsits d’exempció fiscal per a les as-
sociacions
Tram. 250-01486/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 109899; 110165).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els joves ucra-
ïnesos afectats per l’accident nuclear de 
Txernòbil acollits a Catalunya
Tram. 250-01487/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 109898; 110166).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies de P3 a les escoles Pau Picas-
so, Rafael Alberti i Pera de Tera, de Bada-
lona
Tram. 250-01488/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU (reg. 109813; 109900).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport als 
comerços emblemàtics de les àrees urbanes
Tram. 250-01489/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU (reg. 109815; 109901).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la formació 
continuada del personal penitenciari
Tram. 250-01490/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU (reg. 109817; 109902).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada del CAP Es-
parreguera
Tram. 250-01491/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU (reg. 109819; 109903).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les sancions 
imposades a empreses per haver vulnerat 
els drets lingüístics del Codi de Consum de 
Catalunya
Tram. 250-01492/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU (reg. 109821; 109885).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració de 
parc natural del Massís del Garraf
Tram. 250-01493/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 109886; 110167).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
del vot accessible i secret per a les persones 
amb deficiències visuals
Tram. 250-01494/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 109823; 
109888; 110168).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció dels 
preus dels bitllets de tren d’alta velocitat i 
Avant entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-01495/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 109825; 
109887; 110169).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.03.2015 al 31.03.2015).
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució de queixa al Parla-
ment Europeu per la concessió d’un premi 
Ciutadà Europeu de l’Any a Societat Civil Ca-
talana
Tram. 250-01558/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 108874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Parlament europeu va concedir, el passat mes de no-
vembre, un dels 47 premis Ciutadà Europeu de l’Any, 
per a entitats que teòricament han tingut un paper re-
llevant en la millora de vida dels ciutadans europeus, a 
l’entitat Societat Civil Catalana. L’entitat premiada va 
ser proposada per al premi pel PP, i va ser recomanada 
per un tribunal basat en la Delegació del Parlament eu-
ropeu de Madrid, en que hi participaven eurodiputats 
del PP, PSOE i UPyD. El reconeixement va ser ratifi-
cat, com és habitual, per la Conselleria del Premi, for-
mada per diversos eurodiputats, que tot i així van fer 
constar en acta les seves reticències a premiar Societat 
Civil Catalana.

Eurodiputats catalans de CDC, ERC, ICV i UDC han 
criticat el premi i han enviat al Parlament europeu in-
formació sobre els lligams de SCC amb grupuscles 
extremistes, com la Fundación Francisco Franco o 
el Movimiento Social Republicano, i sobre les decla-
racions del senyor Josep Ramón Bosch, president de 
l’entitat, expressant la seva admiració pel líder feixista 
espanyol, Blas Piñar. Per aquests mateixos motius el 
Parlament de Catalunya ha de fer arribar la seva pro-
testa al Parlament europeu.

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

Proposta de resolució

El Parlament expressa al Parlament europeu la quei-
xa de la institució que representa la voluntat popular 
de Catalunya per la concessió a l’entitat Societat Ci-
vil Catalana d’un dels 47 premis Ciutadà Europeu de 
l’Any, ja que és una associació amb vincles amb grups 
extremistes com la Fundación Francisco Franco o el 
Movimiento Social Republicano, i és una entitat pre-

sidida per una persona declarada admiradora del líder 
feixista espanyol, Blas Piñar.

Palau del Parlament, 9 de març de 2015

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

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola Madrenc, de Vilablareix
Tram. 250-01559/10

Presentació
GP ERC

Reg. 109079 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ra-
mió, diputat, Anna Simó i Castelló, diputada del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent sobre l’escola Madrenc de Vilabla-
reix (Gironès), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola Madrenc de Vilablareix (Gironès) és la única 
escola d’educació infantil i primària del municipi. Es 
tracta d’un centre d’una línia amb un total de 3 classes 
d’educació infantil i 6 de primària que estan repartits 
entre tres espais diferents: l’edifici històric –on hi ha 
les aules de primària–, un mòdul a la vorera del davant 
situat en una finca particular (l’Ajuntament es qui en 
paga el lloguer) on hi ha el menjador d’aquests alum-
nes de primària i un espai situat a 400 metres on hi ha 
ubicats 3 mòduls (un més pel curs vinent) on hi ha els 
alumnes d’infantil i el seu menjador.

Evidentment, aquesta disposició provisional i disper-
sa genera problemes greus de mobilitat als alumnes i 
al claustre del centre ja que durant la jornada han de 
desplaçar-se indistintament entre els tres espais havent 
de creuar carrers amb circulació de vehicles amb els 
inconvenient que això suposa en molts sentits. De fet, 
més enllà dels problemes de funcionament que això 
suposa s’ha de tenir en compte que el cost per l’ajunta-
ment s’ha multiplicat per 3 des que s’han hagut d’adap-
tar els dos nous espais (passant de de 35.000 €/any a 
més de 100.000).

A aquesta situació (que comença amb el mòdul del 
menjador l’any 2008 i continua amb els mòduls d’in-
fantil l’any 2011) hem d’afegir-hi el fet que enguany 
està previst un important creixement d’alumnes d’edu-
cació infantil i tornaran a doblar el curs de P2.
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Actualment, s’ha plantejat la possibilitat d’ampliar l’es-
cola en espais contigus a l’edifici històric del centre cosa 
que permetria adequar el centre a les necessitats actu-
als, compactar-lo i abandonar, per tant, els espais disper-
sos que actualment estan en funcionament. Una solució 
que ha estat ben rebuda per l’Ajuntament del municipi.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a licitar, durant l’any 2015, les obres per a l’am-
pliació de l’Escola Madrenc de Vilablareix (Gironès) i 
iniciar les obres abans d’acabar l’any.

Palau del Parlament, 9 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Roger Torrent i Ra-
mió, Anna Simó i Castelló, diputats, GP ERC

Proposta de resolució sobre una piulada del 
secretari general del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya
Tram. 250-01560/10

Presentació
GP C’s

Reg. 109230 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

A la Mesa del parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Mitjançant el seu compte de Twitter, Albert Royo, 
Secretari General del Consell de Diplomàcia Pública 
de Catalunya (Diplocat), va qualificar l’entitat Socie-
tat Civil Catalana de «feixistoide». En concret, el tuït 
penjat pel Sr. Royo el passat 2 de març afirma que «@
Societatcc suposo que ho recordeu pel nacionalisme 
espanyol, expansiu i d’arrel feixistoide, que representa 
SCC. No utilitzeu Stefan Zweig!».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna de forma ex-
pressa les paraules que Albert Royo ha manifestat en 
referència a Societat Civil Catalana.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a cessar de forma immediata Albert Royo 
com a Secretari General del Consell de la Diplomàcia 
Pública de Catalunya (Diplocat), atès que no només ha 
insultat la majoria dels catalans, sinó que després no 
ha rectificat ni demanat disculpes.

3. El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
la Presidència en particular, i el Govern de la Genera-
litat en general, a adoptar totes les mesures pertinents 
per tal d’evitar manifestacions públiques com les ex-
pressades pel Sr. Royo. 

Palau del Parlament, 10 de març de 2015

Carina Mejías Sánchez, portaveu; José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat, GP C’s

Proposta de resolució sobre una piulada del 
secretari general del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya
Tram. 250-01561/10

Presentació
GP C’s

Reg. 109231 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació (CAEUEC).

Exposició de motius

Mitjançant el seu compte de Twitter, Albert Royo, 
Secretari General del Consell de Diplomàcia Pública 
de Catalunya (Diplocat), va qualificar l’entitat Socie-
tat Civil Catalana de «feixistoide». En concret, el tuït 
penjat pel Sr. Royo el passat 2 de març afirma que 
«@Societatcc suposo que ho recordeu pel nacionalis-
me espanyol, expansiu i d’arrel feixistoide, que repre-
senta SCC. No utilitzeu Stefan Zweig!».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna de forma ex-
pressa les paraules que Albert Royo ha manifestat en 
referència a Societat Civil Catalana.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a cessar de forma immediata Albert Royo 



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 73

com a Secretari General del Consell de la Diplomàcia 
Pública de Catalunya (Diplocat), atès que no només ha 
insultat la majoria dels catalans, sinó que després no 
ha rectificat ni demanat disculpes.

3. El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
la Presidència en particular, i el Govern de la Genera-
litat en general, a adoptar totes les mesures pertinents 
per tal d’evitar manifestacions públiques com les ex-
pressades pel Sr. Royo. 

Palau del Parlament, 10 de març de 2015

Carina Mejías Sánchez, portaveu; José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la previsió dels 
fenòmens meteorològics que puguin afectar 
el trànsit i l’elaboració d’un protocol d’actu-
ació coordinat
Tram. 250-01562/10

Presentació
GP PPC

Reg. 109275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.03.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La darrera nevada del mes de febrer va tenir una sèrie 
de conseqüències negatives d’entre les que destaquen 
les afectacions de trànsit.

Si bé les afectacions van tenir un origen purament me-
teorològic, els protocols de previsió, informació i co-
ordinació entre les concessionàries de les autopistes, 
les diferents administracions titulars de les carreteres 
i la agrupació de trànsit de la policia es van manifestar 
poc efectius.

Els elements que facilitarien la mitigació de les afec-
tacions existeixen: el Servei Meteorològic de Catalu-
nya va preveure la nevada amb prou temps, els mit-
jans per condicionar les vies amb sal són a disposició 
de les diferents administracions i la capacitat de mo-
nitorització del trànsit en temps real per part del Ser-
vei Català de Trànsit –que juntament amb els Mossos 
d’Esquadra poden establir vies alternatives al flux de 
vehicles–.

Només caldria una millor coordinació entre tots els 
agents per tal que les previsions, els avisos, el condi-
cionament, la monitorització i la capacitat reactiva tre-
ballin conjuntament en situacions d’excepcionalitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar una reunió amb els responsables del Servei Me-
teorològic de Catalunya, el Servei Català de Trànsit, 
la agrupació de trànsit dels Mossos d’Esquadra, les 
concessionàries d’autopistes, els titulars de les carre-
teres i els agents que es considerin oportuns, per tal 
d’establir: 

1. Un mecanisme de previsió dels fenòmens meteoro-
lògics que puguin afectar el trànsit rodat.

2. Un pla de coordinació i difusió dels avisos i alertes 
meteorològiques entre els diferents agents.

3. Un protocol de coordinació i mitigació de les conse-
qüències dels fenòmens meteorològics a les carreteres 
catalanes.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre l’emissió de 
programació infantil i juvenil en anglès subti-
tulada en les llengües maternes majoritàries
Tram. 250-01563/10

Presentació
GP PPC

Reg. 109307 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

Exposició de motius

L’anglès ha esdevingut la llengua franca arreu del món 
en tots els àmbits de les relacions humanes: profes-
sional, científic, cultural i personal. El coneixement 
d’aquesta llengua ja no és un avantatge enfront a la 
resta del món sinó que és ja un requisit imprescindible 
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per a una societat amb voluntat internacional i que vol 
relacionar-se en un món cada cop més petit i intercon-
nectat.

L’ús de les llengües estrangeres en edats primeren-
ques és un factor decisiu a l’hora d’aprendre a usar-
les. Així es constata a països europeus on la progra-
mació televisiva és, bàsicament, en l’idioma original 
de la producció. Els infants aprenen, d’aquesta forma, 
d’una forma natural i amena a comprendre i a usar 
l’anglès.

L’avantatge de les emissions en versió original no es 
limiten a l’idioma estranger. Una forma d’estimular els 
infants a aprendre a llegir és subtitulant aquell contin-
gut. D’aquesta manera els infants es motiven a saber 
llegir per tal d’entendre els continguts.

Televisió de Catalunya, com a televisió dedicada al 
servei públic i de referència a Catalunya, esdevé el 
mitjà indicat per a aquest fi.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

– Potenciar l’emissió de programació infantil i juvenil 
en anglès en horari de màxima audiència en els mit-
jans públics catalans.

– Subtitular la programació en versió original en les 
dues llegües maternes majoritàries de les famílies ca-
talanes en els mitjans públics catalans.

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC 

Proposta de resolució sobre el transport es-
colar
Tram. 250-01564/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 109610 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.03.2015

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 estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La Comissió d’Ensenyament i Universitats del Par-
lament ja va aprovar una Proposta de Resolució en 
aquesta mateixa legislatura (290-00294/10) que no ha 
solucionat la situació dels i les veïnes de determinades 
poblacions de l’Anoia en situació econòmica de més 
vulnerabilitat.

A fi i efecte de desplegar el que estableix l’article 6.3 de 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC), el 
Departament d’Ensenyament ja havia previst la modi-
ficació del Decret 161/1996 pel qual es regula el servei 
escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament 
de l’alumnat en l’educació obligatòria. Però, atès l’esta-
blert a l’article 82.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’Educació (LOE), en quant a la prestació gra-
tuïta del servei de transport a l’alumnat que per man-
ca d’oferta educativa al seu municipi s’escolaritza en un 
municipi veí, en el seu moment, es va considerar conve-
nient que primer calia modificar aquesta norma. Així 
al maig de 2012 es va presentar una Proposició de Llei 
Orgànica al Congrés dels Diputats, per tal de modificar 
la LOE en el sentit que permetés substituir el criteri de 
canvi de municipi pels criteris de renda, i de naturale-
sa del desplaçament que estableix la Llei d’Educació. 
Aquesta Proposició de Llei no va prosperar.

Durant el període de gestació de la recentment publica-
da Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre per a la mi-
llora de la qualitat educativa (LOMCE), s’han fet pro-
postes en el mateix sentit, però tampoc han tingut èxit.

Mentrestant, però, s’ha anat aplicant, en la mesura del 
possible, el que la LEC estableix a l’article 6.3. Ac-
tualment ja existeix un sistema d’ajuts que comporta 
que el cost del transport escolar per a l’alumnat que no 
està en la situació de necessitat de canvi de municipi, 
però que resideix en nuclis de població allunyats dels 
centres escolars, estigui finançat per les administraci-
ons públiques (Generalitat de Catalunya i Diputacions) 
en aproximadament un 80%, i que les famílies amb 
pocs recursos econòmics puguin obtenir a través dels 
Consells Comarcals un ajut addicional que cobreixi 
la resta del cost. El cost d’aquest transport és actual-
ment de 15 milions d’euros. L’actual situació econò-
mica ha obligat a què, per tal de seguir mantenint el 
servei, hagi estat necessari demanar la col·laboració 
de les Diputacions i també la col·laboració de les fa-
mílies. En algunes localitats, també hi col·laboren els 
Ajuntaments, normalment reduint les aportacions de 
les famílies.

En el cas concret de Piera, aquesta mesura resulta del 
tot insuficient per a determinades famílies. El preu 
que ha establert el Consell comarcal de l’Anoia és de 
4,5€ dia /nen del que 1,5€ els repercuteix a cada nen, 
per tant, el 66,66% a càrrec de l’Administració. L’Ajun-
tament de Piera ajuda amb el 100% del cost a partir 
del 3er fill; el segon amb 0.6€ de l’1,5€ que es paga 
pel primer fill.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’En-
senyament a: 

1. Desplegar el que estableix l’article 6.3 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya, i no 
haver d’esperar a majories parlamentàries que perme-
tin modificar la norma estatal.

2. Establir els criteris necessaris per a respondre cla-
rament a una determinada realitat territorial i a les 
rendes familiars, amb l’objectiu de cercar l’equitat i la 
cohesió social, en els desplaçaments escolars en l’edu-
cació obligatòria.

3. Modificar la normativa necessària vigent respecte a 
la prestació gratuïta del servei de transport escolar en 
les etapes obligatòries incloent com a criteri no només 
el de la necessitat d’escolaritzar-se en un centre esco-
lar fora del seu municipi, sinó que vagi vinculat a la 
distància existent entre el seu municipi de residència i 
el centre escolar, i la renda de la família.

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la discriminació 
lingüística del català per membres dels cos-
sos policials de l’Estat
Tram. 250-01565/10

Presentació
GP ERC

Reg. 109649 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada, Albert Donés i Antequera, diputat del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El proppassat dia 10 de març la unitat mòbil de la Po-
licia Nacional desplegada a Mollerussa per tramitar 
l’expedició o renovació del DNI es va negar a expe-
dir dos documents d’identitat perquè la documentació 
presentada (el certificat de naixement del Registre Ci-

vil i el certificat d’empadronament municipal) estaven 
només en llengua catalana.

Així mateix la setmana anterior una advocada va ser 
vexada per agents del Cos de la Policia Nacional del 
Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca 
perquè s’hi va adreçar en català.

Aquests són només dos exemples recents de la mul-
titud de situacions de vulneració dels drets lingüís-
tics en les que es troben els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya quan es relacionen amb autoritats estatals 
a Catalunya, sobretot amb la Policia Nacional. L’en-
titat Plataforma per la Llengua ha comptabilitzat més 
de quaranta denúncies per casos en els quals s’atemp-
ta contra l’ús del català i ha alertat de l’increment 
d’aquest tipus de denúncies.

L’article 33.4 de l’EAC estableix que «per a garantir 
el dret d’opció lingüística, l’Administració de l’Estat 
situada a Catalunya ha d’acreditar que el personal al 
seu servei té un nivell de coneixement adequat i sufi-
cient de les dues llengües oficials, que el fa apte per a 
complir les funcions pròpies del seu lloc de treball». El 
mateix article al seu apartat cinquè estableix que «els 
ciutadans de Catalunya tenen el dret de relacionar-se 
per escrit en català amb els òrgans constitucionals i 
amb els òrgans jurisdiccionals d’àmbit estatal, d’acord 
amb el procediment establert per la legislació corres-
ponent. Aquestes institucions han d’atendre i han de 
tramitar els escrits presentats en català, que tenen, en 
tot cas, plena eficàcia jurídica».

Així mateix, la Llei Orgànica 4/2010, de 20 de maig, 
del Règim disciplinari del Cos Nacional de Policia, 
concretament l’article 7, apartat n), considera falta 
molt greu «tota actuació que suposi discriminació per 
raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, disca-
pacitat, edat, orientació sexual, sexe, llengua, opinió, 
lloc de naixement, veïnatge, o qualsevol altra condició 
o circumstància personal o social».

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a 
qualsevol tipus de discriminació lingüística.

2. El Parlament insta al Govern de la Generalitat a re-
alitzar les actuacions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per tal que: 

a) S’activin els mecanismes necessaris per què no es 
produeixin més casos de discriminació lingüística per 
part de les autoritat policials.

b) Es tramitin els expedients d’investigació i discipli-
naris corresponents en els casos en què es tingui cons-
tància de queixes formals o denúncies sobre discrimi-
nació lingüística per part de les autoritats policials.
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c) Realitzi la formació específica necessària als cossos 
policials destinats a Catalunya per tal que tinguin ple 
coneixement dels drets lingüístics vigents a Catalunya, 
i de les conseqüències legals i disciplinàries de la seva 
vulneració.

Palau del Parlament, 13 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Marta Vilalta i Tor-
res, Albert Donés i Antequera, diputats, GP ERC

Proposta de resolució sobre la protecció 
dels defensors dels drets humans a Mèxic
Tram. 250-01566/10

Presentació
Marta Pascal i Capdevila, del GP CiU, Gemma 

Calvet i Barot, del GP ERC, David Pérez Ibáñez, 

del GP SOC, Sara vilà Galan, del GP ICv-EUiA, 

José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP 

C’s, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 109651 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

A Mèxic, les persones defensores de drets humans vi-
uen en situació d’alt risc i vulnerabilitat ja que són víc-
times freqüents d’atacs, com a represàlia pel seu tre-
ball legítim i fonamental.

Un dels col·lectius més castigats són aquelles persones 
que treballen en la defensa dels drets econòmics, soci-
als, culturals i ambientals (DESCA) i, en concret, en la 
defensa de la terra i el territori davant la instal·lació de 
projectes econòmics.

El territori mexicà és ric en recursos naturals i el valor 
que adquireix la seva explotació ha despertat l’interès 
d’empreses privades, nacionals i internacionals, que 
posen en marxa projectes que inclouen la construcció 
de preses, carreteres o infraestructures per a la pro-
ducció d’energia.

Això ha derivat en el sorgiment de col·lectius organit-
zats per la defensa de la terra, el territori i el medi am-
bient. Les comunitats afectades denuncien l’impacte 
negatiu que aquestes explotacions tenen sobre la seva 
vida i el territori, i que no se les ha tingut en compte 
en l’elaboració i posada en marxa del projecte, malgrat 
ser qui viu a la zona. Reclamen, entre d’altres coses, 
que es consulti degudament a les comunitats, tal i com 

disposen convenis internacionals. També exigeixen 
que la firma dels contractes vagi precedida d’una ava-
luació d’impacte apropiada, ja que en ocasions aquesta 
és parcial als interessos de les empreses.

Degut a aquestes accions de denúncia i reclamació 
dels seus drets s’han convertit en objecte d’atacs com 
amenaces, intimidacions, processos judicials i, en el 
pitjor dels casos, assassinat. Entre 2006 i 2012 van ser 
assassinades, al menys, 12 persones defensores del 
medi ambient.

Davant la resposta ineficaç de l’estat mexicà en imple-
mentar mesures de protecció, diverses organitzacions 
de la societat civil van treballar conjuntament per a la 
creació d’un mecanisme de protecció. Resultat d’això, 
al 2012 es va aprovar la Llei del Mecanisme de Pro-
tecció per a Persones Defensores de Drets Humans i 
Periodistes. Malgrat això, dos anys després de la seva 
entrada en vigor, s’ha observat amb preocupació que el 
mecanisme no és plenament operatiu i eficient, ja que 
falten per implementar diversos elements fonamentals.

La situació de risc i vulnerabilitat dels defensors i de-
fensores de drets humans a Mèxic continua sent alar-
mant i és urgent que l’Estat mexicà adopti les mesures 
adequades per posar fi a aquesta realitat.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1) Manifesta el seu suport a la feina de defensa dels 
drets humans que realitzen persones, comunitats i or-
ganitzacions mexicanes, i expressa la seva preocupa-
ció per la situació de vulnerabilitat i indefensió d’al-
guns col·lectius.

2) Insta el Govern de la Generalitat a: 

2.1) Fer les gestions oportunes davant el Govern de 
l’Estat per tal que faci arribar al Govern mexicà (go-
vern federal i departamentals) la necessitat de garan-
tir la protecció d’aquestes persones i organitzacions 
defensores dels drets humans, adoptant les mesures 
adequades i dotant de suport i recursos les mesures ja 
existents, com el Mecanisme de Protecció per a Perso-
nes Defensores de Drets Humans i Periodistes, per a 
assegurar el seu funcionament eficaç i eficient

2.2) Fer les gestions oportunes davant el Govern de 
l’Estat per fer arribar al Govern mexicà (govern fede-
ral i departamentals) la necessitat de garantir el res-
pecte als convenis internacionals en quant a consulta 
prèvia, lliure i informada a les comunitats afectades 
per la instal·lació de megaprojectes.

2.3) Fer les gestions oportunes davant el Govern de 
l’Estat perquè faci les gestions oportunes, especial-
ment per mitjà de la seva ambaixada a Mèxic, per im-
plementar les Directrius de la Unió Europea en matè-
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ria de defensors/es de drets humans, en especial per 
aquest tipus de d’activistes.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Marta Pascal i Capdevila, GP CiU; Gemma Calvet i 
Barot, GP ERC; David Pérez Ibáñez, GP SOC; Sara 
Vilà Galan, GP ICV-EUiA; José María Espejo-Saave-
dra Conesa, GP C’s; Quim Arrufat Ibáñez, Grup Mixt;  
portaveus a la CAEUEC

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 1/2015, sobre el Departament d’Ense-
nyament, Institut Obert de Catalunya
Tram. 256-00049/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 109392 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunt, un exemplar en suport informàtic 
de l’informe de fiscalització 1/2015, aprovat pel Ple de 
la Sindicatura, relatiu al Departament d’Ensenyament, 
Institut Obert de Catalunya, exercici 2011.

Aquest informe 1/2015 és el primer que la Sindica-
tura de Comptes publica i distribueix únicament en 
format digital, en compliment de l’acord del Ple de 
la Sindicatura del 23 de setembre de 2014, publicat 
en el DOGC 6736, del 27 d’octubre del 2014, relatiu 
a la forma en què la Sindicatura ha de trametre a al-
tres ens els informes definitius només en forma tele-
màtica.

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

Barcelona, 12 de març de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

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

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen-
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla-
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 24.03.2015 al 
08.04.2015).
Finiment del termini: 09.04.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.03.2015.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció a la diversitat i la inclu-
sió en els centres educatius
Tram. 302-00260/10

Esmenes presentades
Reg. 110119; 110132; 110210; 110216 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 110119) 

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 
l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres edu-
catius (tram. 302-00260/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 1

1. Vincular una política necessària de consolidació i de 
distribució de recursos humans, materials i econòmics 
del Departament d’Ensenyament a les necessitats de 
l’alumnat, dels centres i de les zones/barris: 

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

Al primer guió del punt 1

– Aportar recursos addicionals als centres en funció 
de les característiques socioeconòmiques de la zona i 
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la tipologia de les famílies dels alumnes que atén el 
centre, de forma transparent i segons els acords demo-
cràtics interns de cada centre.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al tercer guió del punt 1

– Assegurar els mecanismes per garantir una escola-
rització equilibrada de l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials entre tots els centres finançats [...].

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

Al cinquè guió del punt 1

– Elaborar plans individuals i específics de suport per 
l’alumnat en condicions socials desafavorides i millo-
rar els plans individuals i específics de suport a l’alum-
nat d’origen immigrant.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Tres guions nous al final del punt 1

– Garantir la bona utilització dels mitjans d’ordre per-
sonal, tècnic i material que actualment disposa el sis-
tema educatiu, des dels CREDA, EAP, fins a les vet-
lladores, passant pels professors d’educació especial, 
logopedes, fisioterapeutes, treballadores socials, etc. i 
el personal dels centres d’educació especial, una vega-
da reconvertits aquests en centres de recursos.

– Establir i fer públic un Pla Quadriennal de reconver-
sió dels actuals centres d’educació especial públics i 
concertats en centres de suport a les escoles i instituts 
públics i concertats.

– Establir una partida pressupostària per a la forma-
ció del personal educatiu ordinari amb l’objectiu de 
garantir l’atenció integral a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou guió al final del punt 1, just abans del punt 2

– Assegurar i mantenir la millora de les condicions la-
borals dels treballadors i treballadores de l’ensenya-
ment i, en aquest sentit, donar compliment a l’acord de 
la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya 
del dia 27 de gener de 2015, que fa referencia a què tots 

els treballadors i les treballadores de la Generalitat 
cobraran els 44 dies de la paga descomptada a 2012, 
tot rectificant la part de l’acord de Govern de l’11 de 
març que podria incomplir aquest acord perquè com-
portaria que una part del personal no arribés a cobrar 
el 24,04% de l’import deixat de percebre.

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

Al punt 2

2. Presentar, abans d’acabar l’actual període de ses-
sions, l’avaluació pedagògica de les experiències pi-
lot d’horari acumulat a primària i un estudi sobre les 
conseqüències de l’horari acumulat a secundària en 
l’equitat dels alumnes que el segueixen i sobre l’im-
pacte social, pedagògic, de resultats i en l’absentisme.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 4

4. Incrementar per al 2015 el personal no docent 
d’atenció a la diversitat progressivament fins a cobrir 
les necessitats reals començant per: 

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 5

5. Presentar i debatre amb la comunitat educativa una 
proposta de Pla Estratègic d’Atenció a la Diversitat en 
el Marc d’una Escola Inclusiva, que ha estat elaborant 
el Departament d’Ensenyament el darrer any i que te-
nia previst de presentar abans d’acabar el curs 2013-
2014 i que haurà d’incloure la previsió d’un mapa es-
pecífic per a l’educació inclusiva i l’educació especial 
per planificar dotacions i donar a resposta a la necessi-
tat de recursos en cada fase de desplegament.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De dos nous guions al final del punt 6

[...] amb necessitats educatives especials.

– Reflectir en tots els seus apartats que, d’acord amb 
el principi d’escola inclusiva que proclama la LEC, les 
mesures adoptades condueixen inexorablement a un 
sistema educatiu que no només integra físicament els 
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alumnes amb discapacitats, sinó que els escolaritza i 
els educa d’acord amb les seves necessitats.

– La formació i reciclatge del personal educatiu dels 
centres ordinaris amb l’objectiu de garantir la seva 
responsabilitat com a professionals de l’educació en la 
tasca de respondre a l’escolarització de tot l’alumnat i 
amb la col·laboració i els suport dels recursos materi-
als, tècnics i personals necessaris.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De quatre nous punts al final del text

9. Presentar per part del Departament d’Ensenyament 
l’estat del compliment i execució de la moció 64/X del 
Parlament de Catalunya i establir un calendari per a 
garantir íntegrament el seu compliment abans del final 
de l’actual legislatura.

10. Garantir la participació activa de les famílies (pa-
res, mares o tutors) en l’avaluació de les necessitats 
educatives dels seus fills i filles i en l’elaboració, re-
visió i avaluació continuada dels Plans personalitzats 
establerts en cada cas pels EAP i els mestres tutors de 
l’alumnat, ja sigui en un centre ordinari o en un centre 
d’educació especial.

11. Estudiar un nou model d’adscripció administrativa 
de l’atenció a la diversitat i la inclusió, amb un refe-
rent específic al Departament d’Ensenyament, en lloc 
de l’adscripció com a infantil i primària.

12. No aplicar la proposta feta pública per la Conse-
llera Rigau sobre la sol·licitud d’un informe mèdic a 
l’alumnat dels centres d’alta complexitat (ubicats en 
zones socioeconòmicament desafavorides) atès que es-
tigmatitza aquestes escoles i no va en la línia d’escola 
inclusiva contemplada a la LEC.

Palau del Parlament, 16 de març de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 110132)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió en els 
centres educatius (tram. 302-00260/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Afegir al text del punt 1:

1. Vincular, al llarg de l’exercici 2015, una política ne-
cessària de consolidació i distribució dels recursos [...]

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Afegir en el tercer epígraf del punt 1:

– Assegurar els mecanismes per garantir una escola-
rització equilibrada i suficient, que cobreixi la deman-
da real de places de l’alumnat amb necessitats educa-
tives específiques entre tots els centre finançats amb 
recursos públics, [...]

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou epígraf al final del punt 1:

– Donar compliment a la Resolució 573/X del Par-
lament, sobre l’atenció de les necessitats educatives, 
laborals i socials dels joves amb discapacitat intel-
lectual, i garantir una oferta formativa adequada per 
a permetre als joves amb dificultat intel·lectual lleu o 
moderada la continuació de la formació una vegada 
acabada l’educació secundària obligatòria.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Afegir en el text del punt 4:

4. Incrementar per al 2015 el personal docent i no do-
cent d’atenció a la diversitat:

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Afegir en el tercer epígraf del punt 4:

– Educadors/es per a les USEE: 50% increment, i cre-
ació de places a educació secundària.

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP Socialista

En el punt 6:

Fer públic en un termini màxim de tres mesos durant 
el mes d’abril d’aquest any l’esborrany de decret per a 
l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques [...]
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7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou punt al final del text:

Pagar, en el termini màxim de tres mesos, tots els deu-
tes pendents amb els Ajuntaments, així com amb les di-
ferents entitats de l’àmbit educatiu, que hagin assumit 
els costos en inversions i dotació de recursos materials 
i humans per a escoles d’Educació Especial correspo-
nents a la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, GP SOC

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 110210)

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 139 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la diver-
sitat i la inclusió en els centres educatius (tram. 302-
00260/10).

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

De l’apartat 4

4. Incrementar per al 2015, tot potenciant i assegurant 
la formació en metodologia i estratègies de treball dins 
de l’aula ordinària amb alumnes amb necessitats es-
pecials, el personal no docent d’atenció a la diversitat: 

– Tècnics/ques d’educació [...].

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt a l’apartat 6

[...] educatives especials.

– El desenvolupament de l’article de la LEC, de mane-
ra que es garanteixi la viabilitat real del desenvolupa-
ment de serveis i programes, des dels CEE, de suport a 
l’escolarització ordinària d’alumnes amb NEE, a tra-
vés dels concerts previstos a la llei.

7. Publicar [...].

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 9

9. Garantir i supervisar l’acció dels EAP cap al fo-
ment de l’escola incluiva amb la participació activa 
de les famílies, respectant sempre i en tot cas el criteri 
d’aquestes.

Palacio del Parlamento, 17 de marzo de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José Gar-
cía Cuevas, diputada, GP PPC

Esmena presentada pel GP C’s (reg. 110216)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
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 
l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres edu-
catius (tram. 302-00260/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

A un epígraf del punt 1

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

1. [...]

– Potenciar l’autonomia dels centres, adoptant mesu-
res que assegurin que la selecció del cos docent es ba-
sarà en els principis de mèrit, capacitat i publicitat, i 
que en cap cas aquesta autonomia minvarà la qualitat 
docent del centre educatiu.

[...]

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President GP C’s Diputat GP C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la sanitat
Tram. 302-00261/10

Esmenes presentades
Reg. 109848; 110129; 110131; 110208 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2015

Esmena presentada pel GP C’s (reg. 109848)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
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 la situa-
ció de la sanitat (tram. 302-00261/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 

3. El Parlament de Catalunya rebutja i censura la uti-
lització de la televisió pública de Catalunya per l’emis-
sió d’un suposat debat autocomplaent i fal·laç sobre les 
polítiques del Departament de Salut i sobre les seves 
repercussions en la salut dels ciutadans, en el marc del 
programa .Cat el passat dijous 5 de març de 2015.

Palau del Parlament, 16 de març de 2015

Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President GP C’s Diputada GP C’s

Esmena presentada pel GP ERC (reg. 110129)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de la sanitat (tram. 
302-00261/10).

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

1. El Parlament de Catalunya constata que les políti-
ques dutes a terme pel Departament de Salut no han 
fet front a les limitacions pressupostàries d’una forma 
equitativa en el conjunt del sistema sanitari.

La disminució de recursos destinats a polítiques de sa-
lut ha provocat un empitjorament dramàtic de les con-
dicions de treball, precaritzant els i les professionals 
del sector. A l’hora que s’ha vist afectada l’accessibili-

tat i l’equitat de la prestació sanitària, així com la qua-
litat assistencial d’una forma desigual.

Tot això posa de manifest la necessitat de fer una pla-
nificació de les polítiques de salut consensuada amb 
el sector i la ciutadania, amb transparència, retiment 
de comptes, i avaluació de la qualitat, amb l’objectiu 
de reduir al màxim la confusió d’interessos dins el sis-
tema.

En aquest sentit el Parlament de Catalunya: 

a. Expressa la preocupació per l’atenció a les urgènci-
es en els hospitals de Catalunya i es compromet a tre-
ballar per a proporcionar una resposta assistencial rà-
pida de la urgència ajustada al seu nivell de gravetat, 
garantint un temps límit de resolució del procés urgent 
que asseguri el confort i la intimitat del pacient.

b. Insta el Govern a aturar el procés de creació del 
Consorci de Lleida, atenent que no s’han acomplert els 
punts de la moció 96/X que havien de garantir la par-
ticipació de tots els agents implicats en el futur ens, 
per tal de trobar la solució més òptima per la gestió de 
la sanitat a les Regions Sanitàries de Lleida i Pirineu-
Aran. Tampoc s’han presentat al Parlament de Catalu-
nya, tal com deia la moció: la planificació dels treballs 
i el calendari, les garanties sobre el control econòmic 
i financer, els estudis sobre les diferents opcions possi-
bles, inclosa la integració a l’ICS, el possible augment 
de la cartera de serveis, l’assignació de recursos a les 
diferents línies assistencials, així com els acords asso-
lits pel procés de participació i els grups de treball, es-
pecialment en els aspectes laborals.

c. Insta el Govern a fer un procés d’avaluació del pro-
jecte CIMS pel que fa a la integració de serveis dels 
hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de 
Salut, després dels dos primers anys de funcionament.

d. Insta el Govern a no treure a concurs públic la ges-
tió de les ABS (CAPs i Consultoris) fins que no s’hagi 
explorat tot allò que es manifestava en l’Informe Rela-
tiu a la Moció 3/X.

e. Insta el Govern a treballar en una solució jurídica 
que permeti complir amb allò aprovat al Parlament de 
Catalunya garantint que empreses privades amb ànim 
de lucre que no pertanyen al sector sanitari català pu-
guin ser adjudicatàries d’aquests contractes.

f. Insta el Govern a presentar tota la informació res-
pecte les més de 16.000 derivacions que s’han produït 
durant el 2014 per part del SCS entre centres del SIS-
CAT per reduir les llistes d’espera. S’ha de fer cons-
tar: derivacions amb origen i destí, contracte i preu 
per l’activitat derivada, comparada amb el preu que 
hauria tingut en el centre d’origen i reducció del temps 
d’espera mitjà per cada intervenció i centre. Fruit de 
l’anàlisi d’aquesta informació, el CatSalut ha de revi-
sar les clàusules dels contractes d’activitat per a tots 
els centres del SISCAT, per tal d’adequar-los a la de-
manda de cada àrea d’influència dels hospitals tenint 
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en compte la complexitat, amb l’objectiu de mantenir 
l’equitat territorial en l’accés.

g. Insta el Govern a realitzar una inspecció sobre la 
tramitació dels pacients que s’han donat de baixa de 
la llista d’espera pública abans de ser intervinguts. 
Aquesta inspecció ha de contenir si han sortit fora 
dels centres del SISCAT o si s’han intervingut al ma-
teix centre on eren a la llista d’espera. En aquest úl-
tim cas, qui n’ha aprovat els preus i qui i quant es co-
bra per aquesta activitat. El govern lliurarà el resultat 
d’aquestes inspeccions al Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

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

Esmena presentada pel GP SOC (reg. 110131)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada 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 la situa-
ció de la sanitat (tram. 302-00261/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del segon i tercer apartats del punt 1

1. El Parlament de Catalunya censura les polítiques 
dutes a terme pel Departament de Salut perquè: 

– Han provocat la degradació dels serveis sanitaris de 
titularitat pública i una reducció de la qualitat assisten-
cial, de l’accessibilitat i de l’equitat a partir de retalla-
des de pressupost i recursos fins a punts inassumibles, 

– Han precaritzat les condicions de treball dels i les 
professionals sanitaris del sector salut català.

– Han incrementat la confusió dins del sistema sani-
tari català fent cada cop més subsidiari l’interès pú-
blic respecte del privat, augmentant la transferència 
de recursos econòmics de centres de titularitat públi-
ca o majoritàriament pública a d’altres de titularitat 
privada.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC

Esmena presentada pel GP PPC (reg. 110208)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, 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 la situació de la sanitat (tram. 
302-00261/10).

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

D’un nou apartat 1 bis

1 bis. El Parlament censura l’incompliment del Go-
vern de la Generalitat del Reial Decret 16/2012, de 20 
d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibi-
litat del Sistema Nacional de Salut i millorar la quali-
tat i seguretat de les seves prestacions.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC    

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre
Tram. 302-00262/10

Esmenes presentades
Reg. 110120; 110206; 110209; 110214; 

110215 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 110120)

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 estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 302-
00262/10).

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

D’un nou apartat 0 abans de l’apartat 1

0. El Pla Estratègic del Camp de Tarragona, fruit 
d’un procés participatiu tenia l’objectiu de dissenyar 
per a l’any 2015 un escenari de futur basat en la sos-
tenibilitat, la cohesió, el coneixement i la diversifica-
ció econòmica a l’àrea metropolitana del Camp de 
Tarragona.
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Derogar la llei 6/2014 de 10de juny de modificació de 
la Llei 2/1989 de 16 de febrer sobre centres recreatius 
i turístics i d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc què a més de la rebaixa fiscal als 
casinos vol facilitar una operació urbanística que mul-
tiplica per 10 els metres quadrats de sostre sense cap 
debat públic territorial fiant-ho a un document tècnic 
el Pla Director Urbanístic, deixant que les decisions 
sobre l’ordenació del territori, espai de la comunitat, 
les dicti una gran empresa que té interessos privats.

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

D’un nou apartat 20

20. Presentar durant el 2015 un Pla Pont de tancament 
de les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellòs que com-
porti mesures de reactivació econòmica i valorització 
dels productes agropecuaris de les comarques nucle-
aritzades, a 5 anys vista per tal preparar el procés de 
transició energètica i que aquestes no puguin operar 
més enllà dels 40 anys previstos.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

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

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110206)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, J. Lluís Salvadó i Te-
nesa, diputat, Josep Andreu Domingo, diputat, Tere-
sa Vallverdú Albornà, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 302-00262/10).

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

Del punt 6.a

Per afavorir l’èxit educatiu, vincular una política ne-
cessària de consolidació i de distribució de recursos 
humans, materials i econòmics del Departament d’En-
senyament a les necessitats de l’alumnat, dels centres 
i de les zones/barris i municipis i elaborar plans es-
pecífics de suport per l’alumnat en condicions socials 
desafavorides.

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

Del punt 6.b

En compliment de la resolució 827/X del Parlament de 
Catalunya, dialogar amb l’Ajuntament de Cambrils, 
per a poder trobar solucions per a mantenir oberta 
l’Escola Municipal de Música de Cambrils, i amb el 
món local, per al sosteniment de les escoles de músi-
ca municipals, en concordança amb el manament del 
Parlament al grup de treball de la Comissió Mixta per 
a trobar una solució al sosteniment de les escoles de 
música, atenent la importància del servei educatiu i 
cultural i la democratització de l’accés als ensenya-
ments musicals que representen.

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

Dels punts 6.c, 6.d i 6.e

Acordar la licitació del projecte de redacció de l’esco-
la l’Arrabassada de Tarragona i calendaritzar-ne l’ini-
ci de les obres per al 2016, com també les prioritats 
d’obres de reforma, adequació i millora per als prò-
xims cursos escolars dels centres escolars de Tarrago-
na i de la demarcació que ho necessitin.

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

Del punt 7

En compliment de la moció 176/X del Parlament de 
Catalunya, garantir a les administracions locals el 
pagament dels deutes pendents derivats de les despe-
ses efectuades en concepte de funcionament i places 
de llars d’infants que corresponen a la Generalitat i 
elaborar una nova proposta per al finançament esta-
ble del servei de llars d’infants que tingui en compte 
la coresponsabilització de costos i de sosteniment i de 
places per al curs 2015-2016, i que inclogui el com-
pliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació 
de llars d’infants de qualitat, i de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació; el principi de suficiència fi-
nancera; l’equilibri territorial i la dificultat específica 
dels municipis en zones rurals, i la subvenció de llars 
d’infants d’iniciativa social; presentar-la al Parlament 
i sotmetre-la a debat i a l’acord a la Comissió Mix-
ta del Departament d’Ensenyament amb els represen-
tants municipalistes.
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5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat al punt 11.i

i) Exigir al Govern de l’Estat, que executi, amb caràc-
ter d’urgència, l’inici de les obres del túnel del Coll de 
l’Illa.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat al punt 11.j

j) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè l’autopista AP-7 sigui gratuïta al seu pas 
per el Baix Penedès.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat al punt11.k

k) Exigir al Govern de l’Estat l’acabament del corredor 
mediterrani, entre Tarragona i Vandellòs, amb les no-
ves estacions de Cambrils, Salou, intermodal de Reus i 
millores a l’estació de Tarragona.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 16 bis

Instar el Govern de la Generalitat a avalar un crèdit a 
la Cooperativa de l’Aldea, una vegada s’hagi aixecat el 
concurs de proveïdors, que permeti retornar la major 
part dels dipòsits de les famílies afectades.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 16 ter

Instar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i Departament d’Em-
presa i Ocupació del Govern de Catalunya a im-
plicar-se en la revisió i implementació d’un pla de 
viabilitat de la Cooperativa de l’Aldea que permeti ga-
rantir el futur de l’entitat i fer front en el futur al retorn 
del deute.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 17.d

d) Implementar un programa de millora del transport 
públic a les Terres de l’Ebre, implementant un sistema de 
d’integració tarifària, incorporant les Terres de l’Ebre 

a les rodalies del Camp de Tarragona del transport fer-
roviari, millorant les estacions de tren de l’Aldea i Mó-
ra la Nova, i reforçant el transport públic per carretera 
entre les capitals de comarca de les Terres de l’Ebre.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 17.e

e) Instar el Govern a millorar la cobertura de telefonia 
mòbil que pateix el nord de la Ribera d’Ebre, en muni-
cipis com Ascó, Flix o Riba-roja d’Ebre, amb presèn-
cia de dos plans d’emergència, un de nuclear i un de 
químic.

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 17.f

f) Presentar els projectes constructius en curs dels di-
ferents trams en tràmit de l’Anell viari del Delta de 
l’Ebre, així com engegar els treballs necessaris per a 
l’execució en futurs exercicis del tram 1, del PK 0,000 
al PK 9,480 Sant Carles de la Ràpita - Amposta (Badia 
dels Alfacs).

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.k

k) Instar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me-
di Ambient a licitar el projecte de protecció del litoral 
costaner (guardes) de l’interior de la badia dels Alfacs, 
així com la restauració de la platja i aiguamolls de la 
zona de Bombita i la Marquesa (Deltebre).

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.l

l) Instar al Govern català a adoptar les mesures per 
garantir la plena operativitat de les obres i actuacions 
ja finalitzades pel Govern de l’Estat del Pla Integral de 
Protecció del Delta de l’Ebre, tals com el manteniment 
i gestió dels filtres verds, la xarxa d’indicadors ambi-
entals o els canals d’aportació d’aigua a les badies.

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.m

m) Instar al Govern a constituir un gabinet tècnic en el 
marc de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Ter-
res de l’Ebre amb les següents funcions:
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– Revisar i actualitzar l’estat actual de conservació, les 
pressions, els objectius específics i les mesures neces-
sàries per assolir-los de les espècies i hàbitats incloses 
en les directives europees Hàbitats (Directiva 92/43/
CEE) i Aus (Directiva 2009/147/CE).

– Revisar i actualitzar les fitxes LIC/ZEC i els Plans de 
Gestió dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000.

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.n

n) Instar el Govern de l’Estat a impulsar una prova 
pilot de by-pass de sediments retinguts als embassa-
ments del riu Ebre per tal d’aturar la regressió i subsi-
dència que pateix el Delta, un cop acabada l’extracció 
de tots els llots de l’embasament de Flix.

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.o

o) Instar el Govern a desenvolupar la planificació del 
projecte del Port Illa de mar de Deltebre.

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.p

p) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per a l’adopció d’un acord que posi fi a la hi-
bernació del magatzem de gas subterrani «Castor» 
en aplicació del Real Decret llei 13/2014, procedint al 
desmantellament definitiu de les instal·lacions.

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.q

q) Instar al Govern a l’aprovació abans del 31 de ju-
liol del 2015 del reglament que ha de regular la imple-
mentació del 10% de la recaptació efectiva de l’impost 
sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear 
per destinar-la a promoure i millorar la competitivitat 
i la diversificació econòmica dels territoris amb instal-
lacions energètiques nuclears.

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 20

20. Instar al Govern a mantenir el servei d’ambulàn-
cies a Alcanar i a Sant Jaume d’Enveja, i a estudiar el 

rendiment dels serveis d’ambulàncies de tota la comar-
ca del Montsià, per tal que les decisions que s’hagin de 
prendre sobre aquest servei estiguin fonamentades en 
les necessitats reals i en l’orografia del terreny.

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 21

21. Instar al Departament de Benestar i Família a im-
pulsar el centre de dia del municipi de l’Aldea (Baix 
Ebre) amb els recursos econòmics consignats al Pres-
supost de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 
del 2015.

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 22

22. Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural a implementar un 
pla de xoc per donar resposta efectiva a la crisi del cí-
tric a les Terres de l’Ebre: millorant i fent transparent 
les clàusules i la cobertura de les assegurances; redu-
int el mòdul corresponent a l’Índex de rendiment net 
aplicable a l’IRPF per a les activitats agrícoles i rama-
deres afectades per circumstàncies excepcionals i so-
brevingudes. Donar compte a la comissió d’agricultu-
ra en 3 mesos de l’eficiència de les mesures adoptades 
per part del Departament de suport econòmic als pro-
ductors afectats.

23 Esmena núm. 23
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 23

23. Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural a actuar de forma 
coordinada i prioritària en la lluita contra la plaga del 
cargol poma al delta de l’Ebre, coordinant i implemen-
tant mitjançant l’IRTA un programa de recerca i expe-
rimentació amb els recursos necessaris per fer front a 
la plaga al delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; J. Lluís Salvadó i Te-
nesa, Josep Andreu Domingo, Teresa Vallverdú Al-
bornà, diputats, GP d’ERC

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 110209)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
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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 el Camp de Tarragona i les Ter-
res de l’Ebre (tram. 302-00262/10).

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

D’addició d’un nou punt

2 bis. Liquidar els pagaments pendents pel principal i 
interessos del deute amb l’Ajuntament de Cambrils per 
les obres del CAP.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 9

f) Dotar al Centre d’Assistència Primària (CAP) de 
Cunit dels recursos necessaris per mantenir-se obert 
i plenament operatiu les 24 hores els 365 dies de l’any.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 9

g) Dotar al Centre d’Assistència Primària (CAP) de 
l’Hospitalet de l’Infant dels recursos necessaris per 
mantenir-se obert i plenament operatiu les 24 hores els 
365 dies de l’any.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 9

h) Dotar dels recursos necessaris a la Residència Ma-
rià Fortuny de Reus per tal que pugui operar a plana 
capacitat.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 9

i) Construir un nou dispensari mèdic a la Urbanització 
La Mora per tal de donar cobertura sanitària als bar-
ris de llevant de Tarragona.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

10 bis. La construcció d’un Centre de Menors a Tar-
ragona.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

10 ter. La construcció i posada en funcionament d’ha-
bitatges tutelats per a gent gran.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 11

j) Sanejar i cobrir les rieres de la Mora, Riu Clar i Sant 
Pere.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 11.

j) Dur a terme l’ampliació de l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals de Tarragona.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 11

k) Dur a terme el desdoblament de la TV-3141 entre 
Reus i Cambrils i fer les actuacions necessàries per mi-
llorar-ne la seguretat.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 11

l) Modernitzar la vella Estació d’Autobusos de Tarra-
gona.

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 11

m) Incrementar les línies i freqüències de les connexi-
ons en autobús amb Reus, Valls, l’Aeroport de Reus, 
l’estació de l’AVE i la Costa Daurada.

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

15 bis. Traspassar a l’Ajuntament de Cunit la titularitat 
l’edifici de l’antic CAP.
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14 Esmena núm. 14
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

15 ter. Executar el pla urbanístic territorial de Tarra-
gona.

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 17

e) Ampliar la capacitat del port de Deltebre.

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 19

k) Dragar i canalitzar la desembocadura de l’Ebre a fi 
de donar entrada a les embarcacions pesqueres i es-
portives, senyalitzar-ne l’entrada i encarregar-se de la 
seva indicació en les cartes marines.

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 19

l) Fer les modificacions oportunes a la normativa per 
tal de donar empara a la caça amb barraca.

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 19

m) Dur a terme les gestions oportunes per tal de cons-
truir la subestació elèctrica de Deltebre amb la finali-
tat de donar cobertura a la demanda elèctrica.

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

19 bis. Donar recolzament al projecte de Llei de Sal-
vaguarda del Patrimoni Immaterial per tal de garan-
tir les activitats culturals i tradicionals del Delta de 
l’Ebre.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110214)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el Camp de Tarragona i les Ter-
res de l’Ebre (tram. 302-00262/10).

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

Del punt 2

2. El pagament dels deutes pendents amb els ajunta-
ments del Camp de Tarragona, tenint en compte les 
condicions i el calendari de desemborsament del Fons 
de Finançament de les Comunitats Autònomes per al 
2015.

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

Del punt 3.a

3.a) Una ubicació per construir un edifici on aplegar 
tots els serveis administratius de la Generalitat, ara 
dispersos, en un de sol per estalviar recursos i fer més 
propera l’administració de la Generalitat als ciuta-
dans, un cop es disposi d’aquesta ubicació.

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

Del punt 6.a

6.a) Continuar garantint l’ofensiva a favor de l’èxit es-
colar al conjunt de territori Tarragoní, així com una 
adequada planificació territorial mitjançant les taules 
de planificació formades pels diferents ajuntaments i el 
Departament d’Ensenyament.

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

Del punt 6.b

b) Garantir la continuïtat a l’Escola de música de Cam-
brils.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.c

c) Construir nous edificis per a les escoles Arrabassada 
i Ponent, a Tarragona.
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6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.d

d) Construir un nou edifici a l’escola les Mirades, a 
Torredembarra.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.e

e) Construir nous edificis per les escoles Mare de Deu 
del Roser a Vallmoll i Teresa Godes a la Juncosa del 
Montmell.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

7. Elaborar una nova proposta per al finançament es-
table del servei de llars d’infants que tingui en compte 
la coresponsabilització de costos, de sosteniment i de 
places per al curs 2015-2016, i que inclogui el com-
pliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació 
de llars d’infants de qualitat, i de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació; el principi de suficiència fi-
nancera; l’equilibri territorial i la dificultat específica 
dels municipis en zones rurals, i la subvenció de llars 
d’infants d’iniciativa social; presentar-la al Parlament 
i sotmetre-la a debat i a l’acord a la Comissió Mix-
ta del Departament d’Ensenyament amb els represen-
tants municipalistes.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

9. En l’àmbit de la salut i d’acord amb les disponibili-
tats pressupostàries:

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.c

11.c) Prioritzar l’execució del condicionament de la 
carretera C-242 entre Alforja i Ulldemolins per ta que 
les obre puguin ser programades tan aviat com les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin.

11 Esmena núm. 11

De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.d

11.d) Garantir l’aplicabilitat del pla de vigilància, així 
com la participació municipal i dels treballadors a tra-
vés de la Comissió Mixta que es va constituir el 1995.

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.e

11.e) Redactar el projecte de construcció de la biela o 
connexió de la carretera N-240 i la C-37 i el projec-
te de desdoblament de la C-37 entre Alcover i Valls i 
executar-les en funció de les disponibilitats pressupos-
tàries.

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.f

11.f) Analitzar la possible adscripció de la carretera 
C-31 a la xarxa comarcal d’acord amb la normativa 
legal existent, dins de la futura revisió del Pla d’Infra-
estructures del transport de Catalunya (PITC).

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.g

11.g) Promoure l’homogeneïtzació i reducció de les ta-
rifes dels diferents trams de l’autopista C-32 respecte a 
les vigents l’any 2013, establir un sistema de peatge tan-
cat en el tram Sitges - el Vendrell i afavorir la implanta-
ció i sostenibilitat del transport públic de viatgers mit-
jançant l’exempció en el peatge d’aquets vehicles.

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.h

11.h) Redactar el projecte de Millora general. Condici-
onament de la carretera C-51 a Vilardida. PK 24,400 
al 26,840. Tram: Vila-rodona per tal de programar les 
obres, que ténen un caràcter prioritari.
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16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

12. El Govern valorarà la incorporació de la comarca 
del Baix Penedès al programa de les 7 comarques.

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13.d

13.d) Donar suport tècnic als ajuntaments que desit-
gin intervenir en la generació i distribució d’energia 
mitjançant projectes d’aprofitament de recursos reno-
vables o eficiència energètica.

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13.f

13.f) Continuar treballant en els projectes de reactiva-
ció econòmica industrial de les comarques que, com en 
el cas del Camp de Tarragona, compten amb centrals 
nuclears.

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 16

16. Continuar treballant en els projectes de reactivació 
econòmica industrial de les Terres de l’Ebre i revita-
litzar el teixit productiu i la generació de nous llocs de 
treball. Així mateix, una vegada analitzat i valorat el 
Pla Estratègic de Terres de l’Ebre es donarà comptes 
al Parlament.

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 19.a

19.a) Continuar treballant en els projectes de reactiva-
ció econòmica industrial de les comarques que, com 
en el cas de les Terres de l’Ebre, compten amb centrals 
nuclears.

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 19.h

19.h) Continuar oferint els serveis de desenvolupament 
TECNIO per al bon funcionament del Centre de Difu-

sió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya 
CENFIM.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmena presentada pel GP C’s (reg. 110215)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 302-
00262/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

20. Amb l’objecte d’assegurar la viabilitat de la ra-
maderia de braus, que és centenària a les Terres de 
l’Ebre, impulsar la modificació de l’article 6 del De-
cret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de protecció d’animal, al que 
s’hauria d’afegir l’apartat següent:

Així mateix, no es consideraran espectacles taurins les 
proves de bravura dels animals que es duguin a ter-
me a les instal·lacions fixes de les ramaderies, en una 
plaça o recinte habilitat, per part de professionals tau-
rins degudament inscrits a les seccions I, II i III o en la 
subsecció primera de la secció V del Registre general 
de professionals taurins, sempre que formin part de la 
seva activitat ramadera i en cas que es realitzin da-
vant de públic, comptin prèviament amb la preceptiva 
autorització o llicència municipal en la que es verifi-
qui el compliment de les condicions de seguretat de les 
instal·lacions. En aquests casos, també és prohibit in-
ferir dany als animals.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President GP C’s Diputat GP C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la creació d’estructures d’estat
Tram. 302-00263/10

Esmenes presentades
Reg. 110121; 110217 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 18.03.2015

Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 110121)

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 la crea-
ció d’estructures d’estat (tram. 302-00263/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De modificació total del conjunt de la moció que que-
da redactada de la manera següent: 

«1. El Parlament defensa el dret del poble català a de-
cidir el futur polític de Catalunya, mitjançant un refe-
rèndum, tal com ho han pogut fer Escòcia i el Quebec, 
en el marc d’estats democràtics com el Regne Unit o 
Canadà.

2. El Parlament lamenta la interpretació restrictiva i 
centralista que el Tribunal Constitucional ha vingut 
fent de la Constitució de 1978 en els darrers anys, en 
els que s’ha imposat un criteri contrari a l’esperit obert 
amb el que havien redactat la Constitució tots els po-
nents constitucionals, amb l’excepció de l’exministre 
franquista Manuel Fraga Iribarne.

3. El Parlament expressa el seu rebuig a la recent sen-
tència del Tribunal Constitucional en contra d’alguns 
articles de la Llei del Síndic de Greuges de 2009, i con-
sidera un fet d’extrema gravetat que es negui al Síndic 
el caràcter d’Autoritat Catalana per la Prevenció de la 
Tortura i d’altres tractes o penes cruels, inhumanes o 
degradants.

4. El Parlament, com a institució que representa la vo-
luntat democràtica del poble de Catalunya, fa arribar 
al Parlament europeu la seva queixa per la concessió 
a l’entitat Societat Civil Catalana d’un dels 47 premis 
Ciutadà Europeu de l’any, ja que aquesta entitat nega 
el dret dels ciutadans i ciutadans de Catalunya a deci-
dir lliurament el futur del seu país, i està presidida per 
una persona que ha mantingut vincles amb grups i per-
sones d’extrema dreta, com el líder feixista Blas Piñar.

5. El Parlament constata que la futura celebració 
d’eleccions al Parlament de Catalunya ha de servir per 

escollir uns diputats i diputades que hauran d’aplicar 
els programes electorals que la ciutadania hagi escollit 
de forma majoritària, ja que,tal com estableix l’article 
55.1 del vigent Estatut, el Parlament representa el po-
ble de Catalunya.»

Palau del Parlament, 16 de març de 2015

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

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 110217)

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 la creació d’estructures d’estat 
(tram. 302-00263/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 4.a

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

a) Deixar sense efecte qualsevol decisió, acord o tre-
ball que tinguin per objecte la creació «d’estructures 
d’estat» al marge de les estructures pròpies de la Ge-
neralitat de Catalunya, com Estat d’Espanya. a part 
d’Espanya.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 4

4.a bis Destinar totes les partides pressupostàries as-
signades a les «estructures d’estat» a la creació d’em-
preses, la inserció laboral de persones vulnerables i la 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a no prendre cap decisió destinada a apro-
piar-se d’immobles de titularitat estatal i a no interfe-
rir en la tasca dels funcionaris dependents de l’Estat 
que treballen a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el sistema per a l’autonomia per-
sonal i l’atenció a la dependència
Tram. 302-00264/10

Esmenes presentades
Reg. 110122; 110133; 110213 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 110122)

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 estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el siste-
ma per a l’autonomia personal i l’atenció a la depen-
dència (tram. 302-00264/10).

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

D’un punt 0 abans del punt 1

0. Realitzar en el termini d’un mes un Monogràfic al 
Parlament per debatre estat de situació del desplega-
ment de la Llei d’Autonomia personal i dependència a 
Catalunya i elaborar propostes per garantir-ne el dret 
a l’accés, la sostenibilitat i la millora continuada.

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

D’un nou punt 1.6

1.6. Incorporació a la Comissió Mixta a les entitats 
municipalistes i entitats socials i representatives del 
sector que es passaria a dir Comissió per la sostenibili-
tat i el control del desplegament de la Llei d’Autonomia 
Personal i Dependència de Catalunya.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 2.2, d’un incís al principi del paràgraf, que 
resta redactat de la manera següent: 

2.2. Crear en el termini màxim de 6 mesos un mínim de 
700 noves places dins la xarxa pública, d’acolliment 
residencial [...].

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Es modifica tot el punt 2.9, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

2.9. Revertir la ordre del Govern dirigida a incremen-
tar el copagament i comptabilitzar el patrimoni.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Es modifica tot el punt 2.11, que resta redactat de la 
manera següent: 

2.11. Procedeixi de forma immediata a la regulació le-
gal de la figura de l’assistent personal, contemplada a 
la Llei d’autonomia personal i dependència, com a fac-
tor clau per a la sostenibilitat del sistema.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 2.12

2.12. Elaborar i aprovar en un termini de 2 mesos un 
Pla de xoc per eliminar les llistes d’espera d’accés a les 
residències públiques.

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

D’un nou punt 2.13

2.13. Suspendre l’Acord de reducció de ràtios entre 
ICASS i les principals patronals de residències de gent 
gran.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 110133)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el sistema per a l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència (tram. 302-00264/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

Al punt 1.2

1.2. Incloure, en l’espai web destinat a seguir l’evolu-
ció del Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a la dependència, les dades sobre el finança-
ment públic del sistema –especificant l’administració i 
la quantia– i les aportacions dels particulars a través 
del copagament. I completar aquest canal amb la tra-
mesa d’una carta o un correu electrònic a totes aque-
lles persones que participin o entrin en el Sistema de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la De-
pendència amb la mateixa informació. Aquesta infor-
mació estarà disponible en el segon trimestre de 2015.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

Al punt 1.3

1.3. Incorporar, en els documents que es presentin 
a la Comissió Mixta de Seguiment i al portal web de 
la Generalitat, l’evolució històrica dels serveis i de les 
prestacions, les valoracions i els canvis de grau i nivell 
que una mateixa persona ha tingut al llarg de la se-
va vinculació al sistema, amb desagregació territorial i 
xifres absolutes i relatives; i, al mateix temps, el nom-
bre de persones que es troben en llista d’espera per a 
cadascuna de les prestacions i els serveis amb desa-
gregació territorial i xifres absolutes i relatives, i tam-
bé les persones que, tot i tenir la resolució favorable 
d’una prestació, no l’estan rebent. Aquesta informació 
estarà disponible en el segon trimestre del 2015.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

Al punt 1.4

1.4. Ampliar el nombre de dades que configuren el 
mapa de serveis socials per tal d’incloure l’evolució de 
totes les variables del sistema d’atenció a la dependèn-
cia, classificades per graus, tipologies i per territori. 
Publicar aquestes dades i una fitxa amb cadascun dels 
serveis i prestacions que s’ofereixen en el portal web 
del Departament de Benestar Social i Família per tal 
de facilitar l’elecció dels usuaris i usuàries i ampliar la 
informació disponible. Aquesta informació estarà dis-
ponible en el segon trimestre del 2015.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista

Al punt 1.5

1.5. Implementar un sistema que permeti que els usu-
aris o usuàries del Sistema Català de Promoció Perso-

nal i d’Atenció a la Dependència puguin consultar els 
seus expedients a través de la xarxa o per via telefòni-
ca, per tal de seguir les seves dades personals, conèi-
xer l’estat de tramitació, així com temps aproximat de 
la seva resolució, poder presentar reclamació de l’ex-
pedient o sol·licitar un altre avaluador per a la valora-
ció de la dependència. Aquesta informació estarà dis-
ponible en el segon trimestre del 2015.

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició 
GP Socialista

Al punt 2.2

2.2. Crear, per a persones amb discapacitat, un mínim 
de 740 noves places d’acolliment residencial (llar amb 
suport, llar residència i residència) i 420 places d’aten-
ció diürna (STO, STO-AUX, SOI, CAE) per garantir 
aquest tipus de recurs en casos d’urgent necessitat, ai-
xí com per reduir les desigualtats d’oferta.

6 Esmena núm. 6
De modificació i addició 
GP Socialista

Al punt 2.3

2.3. Aplicar el procediment per tal de detectar i accele-
rar aquells casos en què, per diferents circumstàncies 
(ja sigui el deteriorament personal o la situació soci-
al), es requereixi una resposta i una resolució més àgil. 
Garantir que el Departament de Benestar i Família es 
fa càrrec del cost del servei.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 2.3 bis

2.3 bis. Presentar a la Comissió de Benestar Social, 
Família i Immigració durant el segon trimestre d’en-
guany la planificació de les necessitats residencials 
i d’atenció diürna a Catalunya amb desagregació de 
serveis i territori.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista

Del punt 2.4. Nova redacció.

2.4. Incorporar a la Cartera de Serveis Socials una 
nova prestació, en el marc de les polítiques d’inclusió, 
que atengui els casos del què es denomina «dependèn-
cia social».
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9 Esmena núm. 9
De modificació
GP Socialista

Del punt 2.5. Nova redacció.

2.5. Garantir, tal i com preveu la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials de Catalunya, que no hi 
ha cap usuari que abandoni cap servei previst a la 
Cartera de Serveis Socials per motius econòmics.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

Al punt 2.7

2.7. Agilitar el pagament, garantint el cobrament du-
rant el primer trimestre d’enguany, del 66% del ser-
vei d’Atenció Domiciliària (SAD) als ens locals, do-
nat que en l’actualitat existeix un endarreriment dels 
pagaments i és l’ens local qui ha d’avançar els diners.

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP Socialista

Del punt 2.9. Nova redacció.

2.9. Deixar sense efecte l’Ordre BSF/130/2014, de 22 
d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per deter-
minar la capacitat econòmica de les persones benefici-
àries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les 
prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la si-
tuació de dependència que estableix la Cartera de Ser-
veis socials, i la participació en el finançament de les 
prestacions de servei no gratuïtes, i no aplicar la retro-
activitat d’aquesta.

Consensuar amb els grups parlamentaris, les entitats 
socials i les persones beneficiàries de la Llei de De-
pendència una reforma del copagament als serveis so-
cials que contempli els criteris per determinar la ca-
pacitat econòmica de les persones beneficiàries de les 
prestacions de servei no gratuïtes i la participació en el 
finançament d’aquestes, tot assegurant un còmput del 
patrimoni just i uns criteris equitatius que tinguin en 
compte les diverses i múltiples particularitats perso-
nals de les persones usuàries.

Assegurar que les persones beneficiàries de la Llei de 
dependència tinguin recursos econòmics suficients per 
la seva autonomia personal i social.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110213)

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 el sistema per a l’au-
tonomia personal i l’atenció a la dependència (tram. 
302-00264/10).

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

Del punt 1.2.

1.2. Incloure, en l’espai web destinat a seguir l’evolu-
ció del Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a la dependència, les dades sobre el finança-
ment públic del sistema i les aportacions dels particu-
lars per tal que la coneguin totes les persones que par-
ticipen en el sistema.

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

Del punt 1.3.

1.3. Incorporar, en els documents que es presentin a 
la Comissió Mixta de Seguiment i al portal web de 
la Generalitat, l’evolució històrica dels serveis i de les 
prestacions, amb desagregació territorial i xifres abso-
lutes i relatives; i, al mateix temps, el nombre de perso-
nes que es troben en llista d’espera per a cadascuna de 
les prestacions i els serveis.

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

Del punt 1.5.

1.5. Millorar la transmissió d’informació a través de la 
implantació d’un sistema que permeti que els usuaris 
o usuàries del Sistema Català de Promoció Personal i 
d’Atenció a la Dependència puguin conèixer, en cada 
moment, l’estat dels seus expedients.»

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

Del punt 2.1.

2.1. Reactivar les prestacions econòmiques vinculades 
(PEV) a servei residencial en les persones dependents 
per arribar al màxim nombre de beneficiaris a aquesta 
prestació d’acord amb el pressupost aprovat per aquest 
2015.
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5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.2.

2.2. Incrementar, d’acord amb el pressupost aprovat 
per aquest 2015, el nombre de places d’acolliment re-
sidencial (llar amb suport, llar residència i residència) 
i d’atenció diürna (STO, STO-AUX, SOI, CAE) per ga-
rantir aquest tipus de recurs en casos d’urgent neces-
sitat. 

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.6.

2.6. Agilitar la incorporació de les prestacions de 
cuidador/a no professional a la nòmina ordinària en 
els casos de situació de vulnerabilitat i previ informe 
dels serveis socials sense exhaurir el període màxim 
de suspensió de dos anys. L’actual Decret 20/2012, 
d’àmbit estatal, estableix la suspensió del pagament de 
la prestació de cuidador fins a un màxim de dos anys 
sense que durant aquest període es generi dret a cobrar 
de forma retroactiva la prestació econòmica i s’acaba 
aplicant el termini de suspensió màxim.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.7.

2.7. Agilitar el pagament del 66% del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) als ens locals condicionat a l’ordi-
nalitat imposada pel govern de l’Estat, d’acord amb la 
normativa d’estabilitat pressupostària i les disponibili-
tats de la Tresoreria.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.8.

2.8. Recuperar la convocatòria per a l’adaptació o l’ac-
cessibilitat d’habitatges per a persones amb discapaci-
tat quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.9.

2.9. Treballar, conjuntament amb el sector, en el marc 
dels treballs per a l’elaboració del projecte de llei de 
l’autonomia personal i atenció a la dependència d’un 
sistema de copagament, que respongui a criteris clars i 
justos, i a la vegada tingui en compte la capacitat eco-

nòmica i la participació en el cost de les prestacions 
per part de les persones beneficiàries.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.1.

3.1. Promoure l’impuls de les negociacions entre els 
agents socials per tal de propiciar un conveni català 
del sector que doni estabilitat i seguretat als treballa-
dors i treballadores, des del respecte a l’autonomia de 
les parts.

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.2.

3.2. Presentar, abans de finalitzar la Legislatura, les 
conclusions dels treballs desenvolupats per a l’elabo-
ració del projecte de Llei de l’autonomia personal i 
atenció a la dependència, que incideixi en la preven-
ció, com a primera actuació dels poders públics, que 
simplifiqui la gestió i en millori la transparència, que 
asseguri una gestió eficient i integrada entre els de-
partaments implicats, centrada en les capacitats de les 
persones i condicionants contextuals i que contempli 
una avaluació periòdica.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la línia 9 del metro
Tram. 302-00265/10

Esmenes presentades
Reg. 110123; 110134; 110207; 110212 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 110123)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, 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 la línia 9 
del metro (tram. 302-00265/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 16 bis

16 bis. Presentar una pla d’actuació per incentivar l’ús 
dels nous serveis d’accés amb metro i ferroviari a les 
terminals de l’aeroport i desincentivar l’accés amb ve-
hicle privat, que contingui tant aspectes informatius 
com tarifaris en relació als aparcaments de vehicles 
privats i d’altres mesures.»

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

D’un nou apartat 16 ter

16 ter. Adoptar les mesures necessàries, tant d’infraes-
tructures ferroviàries com d’organització dels serveis 
per tal que: 

a. Les línies de rodalies del Vallès i del Maresme pu-
guin accedir directament a les terminals de l’aeroport.

b. Que les línies de trens regionals, així com del AVE, 
que transcorren pel corredor ferroviari del sud de Bar-
celona tinguin parada a l’estació del Prat per facilitar 
la interconnexió amb el metro i la llançadora ferrovià-
ria per accedir a les terminals de l’aeroport.

Palau del Parlament, 16 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 110134)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la línia 9 del metro (tram. 302-00265/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 13. Nova redacció

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a estudiar i fixar durant l’any 2015 un Pla 
de finançament per a finalitzar el tram de la L-9 del 
metro entre les estacions de Maragall i Zona Univer-
sitària, que permeti que entri en funcionament abans 
de 2020.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Del punt 14. Nova redacció 

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a garantir que el ramal de la Zona Franca 
de Barcelona entri en funcionament durant l’any 2016.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 14 bis

14 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a garantir que l’operador del Metro serà 
Transports Metropolitans de Barcelona.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP Socialista

Dels punts 15 i 16. Nova redacció

15. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a, un cop acordat el reinici de les obres de 
la connexió ferroviària de la terminal i de l’aeroport 
de Barcelona El Prat amb l’estació de Sants, treballar 
conjuntament amb el Govern de l’Estat per a garantir 
que la gestió serà prestada per un operador públic.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

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

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110207)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la línia 9 del metro 
(tram. 302-00265/10).

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

Del punt 15

Exigir al Govern de l’Estat, que executi, amb caràc-
ter d’urgència, la connexió ferroviària entre Barcelona 
i la Terminal-1 de l’Aeroport del Prat, tal i com està 
compromès des de 2002.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 17

El Parlament de Catalunya censura el tracte discri-
minatori dispensat a Catalunya per part dels diferents 
Governs espanyols en relació a la connexió ferroviària 
amb l’Aeroport, anunciat al 2002 tant per Barcelona 
com per Madrid, on es troba en funcionament des de 
2011.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110212)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la línia 9 del metro (tram. 302-
00265/10).

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

De refosa dels punts 15 i 16

15. Fer un seguiment exhaustiu de les actuacions com-
promeses per l’Estat per impulsar les obres de l’accés 
de rodalies a l’aeroport i la posterior explotació mit-
jançant un sistema de llançadora.

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

D’un nou apartat

El Parlament de Catalunya: 

17. Constata que l’anterior Govern, durant la VIII le-
gislatura va procedir a la «privatització» de les esta-
cions de l’L9 per mitjà d’un mecanisme de concessió 
plantejat com una fugida endavant per fer front del col-
lapse financer en l’execució d’aquesta obra i no com 
un mecanisme racional en la gestió de les obres pú-
bliques, la qual cosa ha provocat greus perjudicis a la 
Generalitat.

18. Lamenta que enguany la Generalitat hagi de desti-
nar 249,9 milions d’euros a abonar els cànons corres-
ponents a la concessió de les estacions de l’L9, la ma-
jor part de les quals encara no estan operatives, fruit 
de la mala gestió i previsió del Govern anterior.

19. Lamenta, així mateix, que aquests recursos no pu-
guin destinar-se, preferentment, a polítiques socials, a 
l’impuls de l’economia productiva o a l’execució de no-
ves infraestructures.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 

DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Atorgament de la Medalla d’Honor del Parla-
ment de Catalunya

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de 
març de 2015, amb motiu de la commemoració del 
trenta-cinquè aniversari de les primeres eleccions au-
tonòmiques (1980), a proposta de la presidenta i per 
unanimitat dels seus membres, ha acordat d’atorgar 
la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, en 
la categoria d’or, a Rosa Barenys i Martorell, Maria 
Dolors Calvet i Puig, Teresa Eulàlia Calzada i Isern, 
Concepció Farré i Casals, Helena Ferrer i Mallol, Tri-
nitat Neras i Plaja, Assumpció Sallés i, a títol pòstum, 
Marta Mata i Garriga, en llur condició de diputades 
d’aquella primera legislatura i, en conseqüència, com 
a primeres dones electes en la història del parlamenta-
risme català, per llur caràcter pioner i per llur implica-
ció política en aquells anys inicials de la recuperació 
de la democràcia i de l’autogovern.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 

I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
838/X, de suport a la Declaració a favor del 
patrimoni natural de Catalunya
Tram. 290-00753/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 108974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.03.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 

Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la Resolució 838/X, 
de suport a la Declaració a favor del patrimoni na-
tural de Catalunya, amb número de tramitació 290-
00753/10, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 3 de març de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
108974).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 10.04.2015 al 30.04.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 04.05.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.03.2015.

Control del compliment de la Resolució 
861/X, sobre la devolució dels imports re-
captats amb la taxa de l’euro per recepta
Tram. 290-00774/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 108936 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

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 861/X, sobre la devo-
lució dels imports recaptats amb la taxa de l’euro per 
recepta (tram. 290-00774/10), us informo del següent:

El Servei Català de la Salut retornarà als ciutadans 
l’import que van pagar en concepte de la taxa del eu-
ro per recepta durant els mesos de la seva vigència i, 
per aquest motiu, ha habilitat un procediment perquè 
puguin sol·licitar-ne la devolució, d’acord amb la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procedi-
ment de les administracions públiques de Catalunya. 
El termini per sol·licitar la devolució dels ingressos in-
deguts és el que fixa la normativa tributària a la qual es 
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sotmet el tràmit d’aquestes devolucions i que garanteix 
aquest dret a tots els reclamants en el termini fixat.

Així mateix, el Servei Català de la Salut informa dels 
tràmits necessaris per sol·licitar el rescabalament de 
l’euro per recepta mitjançant el servei telefònic 061 
CatSalut Respon, el web del Servei Català de la Salut 
i a l’Oficina virtual de tràmits. Totes elles són opcions 
habitualment emprades per informar a la ciutadania 
dels tràmits a fer pel retorn de qualsevol taxa i no te-
nen una despesa afegida per la Generalitat.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 145/X, 
sobre el model turístic
Tram. 390-00145/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 109325 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

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 145/X, sobre el model turístic 
(tram. 390-00145/10), us informo del següent:

Pel que fa al punt a), que insta el Govern a incentivar, 
en el marc del Pla estratègic de turisme de Catalunya 
2013-2016, a fi i efecte de corregir determinats com-
portaments turístics, la innovació, la formació i la par-
ticipació dels diversos actors del sector per garantir la 
millora de la qualitat i la imatge de les marques tu-
rístiques de Catalunya, amb l’objectiu de treballar per 
augmentar la qualitat del turisme dels municipis des 
d’una òptica integral.

Com a eix central de l’execució efectiva de polítiques 
turístiques per part del Departament d’Empresa i Ocu-
pació (DEMO) trobem el desenvolupament del Pla es-
tratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 (PETC), 
aprovat per l’Acord de Govern de 4 de juny de 2013. 
Així, en un any i mig de vigència del Pla, l’Adminis-
tració turística de la Generalitat de Catalunya ha posat 
en marxa tots i cadascun dels cinc programes en què 
s’estructura aquest Pla: Sistema de governança, Desen-
volupament de destinacions, Desenvolupament de pro-
ducte, Administració i gestió turística, i Excel·lència.

Dels 39 projectes que conformen els diferents subpro-
grames i programes del PETC, molts incideixen sobre 
la instància del Parlament a aquest Govern, i es troben 
materialitzats plenament i en forma coherent al que es 
demana:

– Posada en marxa de la Taula de turisme (Programa 
1: Model de Governança).

– Pla de regularització dels habitatges d’ús turístic 
(Programa 2: Pla de regularització dels habitatges d’ús 
turístic).

– Pla operatiu del sistema de qualitat turística de Cata-
lunya (Programa 2: Pla de regularització dels habitat-
ges d’ús turístic).

– Plans directors de productes turístics de Catalunya, 
amb l’enoturisme com a projecte principal (Programa 
3: Desenvolupament de producte).

– Gestió del Fons per al foment del turisme, amb l’ope-
rativitat plena del Comitè bilateral i la Comissió del 
Fons (Programa 4: Administració i gestió turística).

– Pla operatiu TIC Turisme (Programa 5: Excel·lència).

Els programes que es troben en un nivell més alt de 
desplegament són els referents al desenvolupament de 
la destinació (Programa 2) i del producte turístic (Pro-
grama 3), atès el seu valor determinant en la percepció 
de la qualitat i el valor afegit dels recursos turístics del 
nostre país, la seva capacitat d’atracció a la demanda 
potencial, la multiplicitat i la riquesa de productes i el 
reequilibri turístic de Catalunya, sobre la base de la 
dinamització i l’impuls dels àmbits territorials emer-
gents o en consolidació i la diversificació del producte 
en les àrees turístiques més madures, així com l’asso-
liment d’una imatge de destinació permeable i integral 
del conjunt de Catalunya.

Dos dels projectes destacats del Programa 3 serien el 
projecte d’enoturisme (en coordinació amb el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural i amb el Departament de Territori 
i Sostenibilitat) i el de rutes de Catalunya, amb la po-
sada en valor, pròximament, de 30 itineraris de Cata-
lunya. També podem destacar la consolidació de les 
rutes temàtiques existents, com el Camí de Sant Jaume 
i el més recent Camí Ignasià.

Així doncs, la política turística del Govern de Catalu-
nya es troba articulada a partir de la vigència, l’apli-
cació plena i el desenvolupament del Pla estratègic de 
turisme de Catalunya, amb una disponibilitat de recur-
sos regida pel principi d’autosuficiència i interacció de 
l’ingrés i la despesa, atès que el mateix èxit de la des-
tinació, en clau de pernoctacions, garanteix la injecció 
de recursos públics suficients per al desplegament del 
Pla, sobre la base de la recaptació de l’impost d’esta-
des en establiments turístics (ETT) i la gestió eficient 
del Fons per al foment del turisme.



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

4.50.02. INFORMACIó 99

Pel que fa al Pla operatiu TIC Turisme i, més con-
cretament, en el marc de les actuacions que preveu el 
Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016, i 
d’acord amb l’execució del projecte «5.2.1 Pla opera-
tiu TIC Turisme», s’han establert una sèrie d’accions 
prioritàries per tal d’alinear el sector turístic amb les 
noves tecnologies.

L’objectiu del Pla operatiu TIC ha estat avançar en el 
procés d’adaptació de les empreses i el sector públic a 
les noves tecnologies de la informació i del coneixe-
ment per tal de millorar l’eficiència del sector i adap-
tar l’oferta turística a la demanda del moment. Entre 
les accions prioritàries destaca la de complementar 
l’oferta formativa a les empreses turístiques. En aquest 
sentit, la Direcció General de Turisme (DGT), amb el 
suport de la Direcció General de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació (DGTSI), ha portat a terme 
durant els exercicis 2013 i 2014 un seguit de jornades, 
tallers i càpsules de caràcter formatiu i divulgatiu per 
tal impulsar la competitivitat digital dels negocis tu-
rístics:

– Jornades territorials de sensibilització TIC Turisme: 
durant el 2013 es va realitzar un cicle de jornades di-
vulgatives arreu del territori amb l’objectiu de donar 
a conèixer les tendències i solucions TIC aplicades en 
l’àmbit turístic, per tal de millorar les competències 
digitals i la competitivitat de professionals i empreses 
del sector (principalment adreçades a petites i mit-
janes empreses turístiques i als subsectors del turis-
me rural, petits hotels i càmpings). Les jornades, tot i 
ser divulgatives, es van realitzar amb un vessant molt 
pràctic i fent referència a casos d’èxit d’aplicació al 
sector turístic. En total es van organitzar 7 jornades, 
amb la participació de més de 189 assistents. La sa-
tisfacció general va ser del 8,4 sobre 10, i les enques-
tes realitzades van constatar que les sessions havien 
aportat noves idees de com aplicar les TIC al nego-
ci particular de cada assistent. Les conclusions finals 
del programa se centren en l’opinió dels participants 
que, tot i haver adquirit uns coneixements bàsics, de-
manaven sessions més llargues i més pràctiques per 
aprofundir en alguns temes molt concrets com les ei-
nes 2.0.

– Tallers Turisme 2.0: com a continuació de la fei-
na iniciada el 2013, i amb voluntat d’adaptar la for-
mació en aquest àmbit a les necessitats formatives de 
cada territori i tipologia de destinació turística, du-
rant l’any 2014 es va organitzar el cicle Tallers Turis-
me 2.0 per tal d’impulsar la competitivitat digital dels 
negocis turístics mitjançant la formació en creació de 
portals web, eines i principis bàsics de posicionament 
web i xarxes socials. Se’n van realitzar 12 tallers re-
partits per tot el territori, amb un total de 159 assis-
tents. Aquests tallers i càpsules formatives s’adreçaven 
a petites i mitjanes empreses turístiques i principal-
ment als subsectors del turisme rural, hotels petits i 
càmpings.

– Fòrum TurisTIC (2013-2014): és l’esdeveniment de 
referència pel que fa al debat sobre tecnologia i turis-
me a Catalunya (la de 2015 ja en serà la 3a edició). 
Com a acció destacada del Pla operatiu turisme TIC, 
el Fòrum és un espai i un punt de trobada del sector 
tecnològic i el sector turístic que permet reflexionar 
sobre els reptes i les oportunitats que l’aplicació de la 
tecnologia pot obrir per millorar l’activitat turística. 
S’adreça a professionals de tots dos sectors (tecnològic 
i turístic) i, del total dels assistents, la procedència de 
les inscripcions són al voltant del 50% de cada sector. 
L’any 2014 van assistir 1.400 congressistes presencials 
i 700 en línia (on-line). Al Fòrum s’hi debaten propos-
tes, projectes i bones pràctiques en l’àmbit de la mobi-
litat, de les xarxes socials, de la reputació en línia, de 
la comercialització o de la generació d’intel·ligència 
de mercat.

– En relació amb la formació, un cop analitzades les 
necessitats del sector turístic no cobertes per altres or-
ganismes i programes multidisciplinaris, destaquem 
les detectades al sector del turisme rural. D’acord amb 
el que estableix el Pla estratègic en el seu programa 
d’excel·lència turística i millora de la formació al sec-
tor turístic, ja s’ha establert una línia especifica de ca-
pacitació lingüística adreçada al turisme rural i les 
empreses que es mouen en les destinacions d’interior. 
Així, el 2014 i amb un primer pla pilot, s’han realitzat 
cursos de formació en idiomes a diversos punts del ter-
ritori per facilitar l’assistència. En concret s’han orga-
nitzat quatre cursos, d’octubre a desembre, a Manresa, 
Tortosa, Tremp i Tàrrega. Per a l’any 2015 també se’n 
preveuen.

Així doncs, les dades que s’exposen al balanç de la 
temporada 2014, i més concretament els bons indica-
dors en conceptes com la despesa mitjana per turista 
i l’increment de pernoctacions, confirmen que l’evolu-
ció i la salut adequades de l’activitat turística a Catalu-
nya, lluny d’esdevenir un factor conjuntural, respon a 
la intensitat i l’impuls permanent de polítiques actives 
en l’àmbit del turisme a Catalunya.

Pel que fa al punt b), que insta el Govern a revisar la 
normativa d’allotjaments i habitatges d’ús turístic per 
adequar-la a l’aparició de noves necessitats i informar 
el Parlament sobre la solució adoptada, fins i tot si és 
la de mantenir la situació actual. En aquesta revisió 
s’han de considerar, com a mínim, els punts següents:

1r En el supòsit de formulació i tramitació d’instru-
ments de planejament urbanístic que prevegin la nova 
implantació o l’ampliació d’establiments d’allotjament 
turístic, els ajuntaments han de sol·licitar l’emissió 
d’un informe, amb caràcter preceptiu, a la direcció ge-
neral competent en matèria de turisme, la qual resta-
rà obligada a donar-hi resposta en el termini de dos 
mesos

No és necessari cap modificació normativa al respec-
te, ja que aquest tràmit es troba previst a l’article 13 
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de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Ca-
talunya.

Per altra banda, i en línia de la interacció necessà-
ria de les polítiques d’ordenació territorial, urbanísti-
ca i turística, i de conformitat amb la Llei de turisme 
de Catalunya, la DGT informa sobre els projectes de 
planejament de tot Catalunya que tenen incidència en 
l’àmbit del turisme.

El nombre d’informes emesos pel DEMO sobre pro-
jectes de planejament a Catalunya durant el període 
2013-2014 (plans directors, plans d’ordenació urbanís-
tica municipal, plans parcials, plans especials i catà-
legs de masies i cases rurals) van ser de 405: 186 du-
rant l’any 2013, i 219 durant l’any 2014.

Els escrits d’observacions presentats a les ordres del 
dia de les reunions de les comissions territorials d’ur-
banisme durant el període 2013-2014 van ser: 

Comissions Territorials d’Urbanisme 2013 2014 Total

CTU Catalunya Central 2 7 9
CTU Girona 3 4 7
CTU Barcelona 3 3 6
CTU Àrea Metropolitana de Barcelona 1 3 4
CTU Terres de l’Ebre 2 4 6
CTU Lleida 5 2 7
CTU Alt Pirineu 1 1
CTU Tarragona 2 2

Total 18 24 42

2n La necessitat eventual del consentiment de la comu-
nitat de propietaris per a l’emplaçament d’habitatges 
d’ús turístic (HUT) en blocs de pisos residencials

D’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica del 
DEMO, de 17 de desembre de 2014, la necessitat del 
consentiment dels propietaris a l’emplaçament d’habi-
tatges d’ús turístic en blocs de pisos residencials cal 
valorar-la tot distingint dos supòsits:

a) Que la comunitat de propietaris pugui prohibir 
l’exercici de l’activitat en el seu edifici mitjançant els 
estatuts: és una possibilitat que preveu el Codi civil. 
Per tant, si no està expressament prohibit, i es com-
pleixen la resta de requisits legals, l’interessat podrà 
exercir aquesta activitat. A més, en estar els estatuts 
inscrits al Registre de la propietat, la publicitat de la 
prohibició davant un possible interessat està garantida.

b) Que l’Ajuntament exigeixi un acord exprés de la co-
munitat de propietaris en el qual s’autoritzi l’exercici 
d’aquesta activitat: aquí s’estan invertint els termes de 
forma oposada a allò que estableix la llei. Seria com 
si es permetés a les comunitats de propietaris prohi-
bir l’activitat sense haver-ho prohibit expressament en 
els seus estatuts i sense, per tant, haver inscrit aquesta 
prohibició al Registre de la propietat. Això podria per-
judicar greument inversors o tercers en general, que 
no tindrien possibilitat de conèixer aquesta prohibició.

Actualment, la llei permet aquesta activitat sense que 
no ho prohibeixi expressament la comunitat de propi-
etaris. A més del problema afegit de l’augment de les 
càrregues administratives si se sol·licita l’esmentada 
autorització expressa de la comunitat, a la pràctica se-
ria convertir aquest tràmit d’informació veïnal en una 
veritable autorització contrària a la regulació actual de 
la qüestió. Per tant, entenem que, a hores d’ara, no és 
possible que l’Ajuntament demani una conformitat o 
una autorització explícita a les comunitats de propieta-
ris per exercir l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

És cert que la competència de la comunitat de propieta-
ris per prohibir l’activitat ja es determina al Codi civil 
de Catalunya i al Decret 159/2012, però es tracta d’una 
competència per prohibir, no per autoritzar. Dit això, 
convé destacar que la mesura plantejada, la intervenció 
prèvia preceptiva i vinculant de la comunitat de propi-
etaris, és una mesura no prevista en relació amb cap 
altra activitat econòmica que es pugui desenvolupar en 
habitatges, fet que podria arribar a esdevenir un greu-
ge comparatiu no justificat pel que fa al règim d’inter-
venció administrativa determinada per altres activitats.

Per tant, la regulació vigent en aquests moments per-
met que les comunitats de propietaris prohibeixin als 
seus comuners l’explotació d’un habitatge d’ús turístic, 
però és necessari que ho prohibeixi expressament els 
seus estatuts i que aquests estatuts estiguin inscrits al 
Registre de la propietat.

Per contra, entenem que no és possible que els ajunta-
ments puguin exigir un pronunciament exprés a aque-
lles comunitats que no s’hi refereixen expressament en 
els seus estatuts mitjançant l’exigència de presentació 
d’una autorització expressa de la comunitat de propie-
taris en el tràmit de comunicació prèvia.

3r El període mínim del concepte d’estada de tempora-
da en els habitatges d’ús turístic

La definició de l’estada de temporada a efectes d’iden-
tificar la cessió d’un habitatge com una activitat d’ha-
bitatge d’ús turístic se situa legalment en períodes 
iguals o inferiors a 31 dies (això és, dies, setmanes o 
un mes). Creiem que aquesta delimitació temporal és 
suficient per distingir un servei d’allotjament en habi-
tatges d’un lloguer o arrendament d’habitatge per tem-
porada. En qualsevol cas aquest criteri temporal és un 
criteri revisable, però sempre a l’alça (igual o inferior a 
períodes superiors a 31 dies), mai a la baixa.

4t L’habilitació als ajuntaments per a l’ordenació del 
parc d’habitatges d’ús turístic del municipi, en funció 
de la càrrega turística existent i de les característiques 
urbanístiques del conjunt del municipi i, si s’escau, 
dels seus barris i districtes

Aquesta potestat és inherent a les competències ur-
banístiques que reconeixen als ajuntaments l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i el Text refós de la Llei 
d’urbanisme vigent a Catalunya. No és necessari cap 
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reconeixement explícit a l’efecte per part de la nor-
mativa turística, tot i que el Decret 159/2012, de 20 
de novembre, ho fa, a títol de recordatori, a l’article 
68.6, que estableix literalment el següent: «La destina-
ció d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està 
prohibida per l’ordenació d’usos del sector on es trobi 
o està prohibida pels estatuts de la comunitat deguda-
ment inscrits en el Registre de la propietat en edificis 
sotmesos al règim de propietat horitzontal.»

5è La regulació, d’acord amb les administracions lo-
cals, de les habitacions d’ús turístic per tal que es pu-
gui exercir aquesta activitat de manera legal, amb les 
obligacions administratives i fiscals corresponents

Ja s’han iniciat els treballs previs necessaris per ajus-
tar la normativa sectorial turística vigent a Catalunya a 
aquesta modalitat d’allotjament. En aquest sentit, a la 
sessió de 30 de gener de 2015 de la Comissió Sectorial 
d’Ordenació de la Taula de Turisme es va tractar àm-
pliament aquesta qüestió.

Pel que fa al punt c), que insta el Govern a elaborar, en 
coordinació amb les administracions públiques afec-
tades, un pla de control i inspeccions en relació amb 
les activitats turístiques, en general, i amb els aparta-
ments i els habitatges d’ús turístic, en particular.

En coherència amb les eines, les metodologies i els 
programes definits pel Pla d’inspecció en l’àmbit de 
turisme, aprovat per la Instrucció de la DGT de 27 
de setembre de 2011, el DEMO (sota el lideratge de la 
DGT, amb suport dels serveis territorials del Departa-
ment i suport específic de l’Agència Catalana del Con-
sum) ve impulsant una campanya específica i intensa 
de persecució de l’oferta il·legal d’allotjament turístic a 
Catalunya. Aquesta campanya s’ha basat, fonamental-
ment, en la cerca en línia (entorns d’internet) de l’ofer-
ta d’aquesta modalitat d’allotjament existent a Cata-
lunya, a fi i a efecte de detectar-ne l’activitat il·legal i 
impulsar-ne el procés de regularització.

En aquest context el DEMO ha realitzat un total de 
6.870 activitats inspectores sobre gestors (intermedia-
ris) i propietaris d’habitatges d’ús turístic, especial-
ment, i en menor mesura sobre titulars d’establiments 
d’apartaments turístics. Aquesta tasca inspectora ha 
derivat en l’obertura, a 31 de desembre de 2014, de 
1.835 expedients informatius (fase de diligències) i 462 
expedients sancionadors sobre propietaris i gestors de 
tot Catalunya que incideixen sobre més de 13.500 pla-
ces d’allotjament il·legal, distribuïdes en 2.215 habitat-
ges d’ús turístic i 17 establiments d’apartaments turís-
tics no regularitzats. Dels 462 expedients sancionadors 
oberts, 251 han estat resolts amb imposició de sancions 
que oscil·len entre els 3.001,00 i els 30.000,00 euros. A 
aquestes actuacions cal afegir les 5 resolucions sancio-
nadores a portals web, amb una imposició de la mul-
ta màxima a la comercialitzadora en línia Airbnb. El 
conjunt de multes imposades comporta la resolució de 
sancions per un import global d’1.000.000,00 d’euros.

A banda d’aquesta activitat inspectora cal afegir la in-
coació de 18 expedients de protecció de la legalitat 
infringida, actualment en tràmit, a empreses titulars 
de portals webs i plataformes digitals de comercialit-
zació d’oferta d’allotjament ubicada a Catalunya, amb 
requeriment perquè esmenin o bé retirin la publicitat 
de totes les empreses i/o els establiments turístics si-
tuats a Catalunya que anuncien sense fer constar el 
NIRTC (infracció de l’article 73.5 de la Llei de turis-
me de Catalunya).

Quan a la Generalitat de Catalunya, al llarg d’aquests 
dos anys de campanya la coordinació amb l’Agència 
Tributària de Catalunya, interessada així mateix en la 
tasca del DEMO com a eina d’aflorament de l’econo-
mia submergida i combat del frau fiscal, ha passat de 
ser puntual i a petició expressa a ser protocol·litzada i 
de caràcter permanent, tot i que subjecta als límits 
i les condicions que la legislació tributària estableix a 
l’efecte. Els termes de la coordinació estan evolucio-
nant i creixent a mesura que la feina conjunta s’intensi-
fica. Amb el Departament de Territori i Sostenibilitat 
i, més concretament, amb la Secretaria d’Habitatge, la 
coordinació de tasques ha tingut per objecte la com-
partició d’informació respecte a les cèdules d’habita-
bilitat, que permet controlar un dels requisits bàsics 
per exercir l’activitat i fer una verificació ex post efec-
tiva de les comunicacions d’inici de l’activitat que els 
propietaris i els titulars de l’activitat hagin formulat a 
l’efecte. Aquesta coordinació ha conduït a la integra-
ció d’eines informàtiques entre l’Administració turís-
tica i l’Administració d’habitatge de la Generalitat de 
Catalunya.

En relació amb la coordinació d’acció amb els ens lo-
cals, en l’àmbit administratiu competent a l’efecte de 
l’habilitació i, en un primer terme, control de l’activi-
tat, està evolucionant cap a una coordinació més efec-
tiva i intensa, prenent com a referència la Comissió 
d’allotjaments de la ciutat de Barcelona, plataforma de 
participació paritària entre l’Ajuntament de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya, de coordinació estable 
en matèria d’inspecció i disciplina de l’activitat d’allot-
jament turístic, fonamentalment centrada en habitat-
ges d’ús turístic, però no exclusivament, a la ciutat de 
Barcelona.

Tanmateix, de la mà de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, 
s’han establert canals de comunicació estable que han 
permès la informació i l’assessorament necessaris en 
aquest camp als municipis i que permetran, en el futur, 
major nivell de cooperació a aquests efectes.

També s’ha estès l’àmbit de la coordinació en matèria 
de control específic de la legalitat dels habitatges d’ús 
turístics a l’Administració corporativa, concretament 
al Consell de Col·legis d’Administradors de Finques 
de Catalunya, amb qui el DEMO té previst subscriure 
aviat un protocol de col·laboració en aquest camp.
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Pel que fa al punt d), que insta el Govern a presen-
tar-li, en el termini de tres mesos, un pla integral de su-
port i dinamització del turisme rural i de turisme de 
muntanya, de natura i d’aventura.

Hem treballat ja amb aquests objectius mitjançant un 
conjunt d’instruments per dinamitzar el turisme d’in-
terior i de muntanya i de reforçar la competitivitat del 
territori, sobre la base dels elements següents:

1. Redacció d’un Pla director de turisme de natura en 
espais naturals protegits de Catalunya

S’està treballant en aquests Pla, conjuntament amb la 
Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, amb 
el finançament i l’impuls de la DGT.

De fet, el Pla estratègic de Catalunya, aprovat pel Go-
vern el mes de juny de 2013, preveu en el seu progra-
ma de «Desenvolupament de producte» la realització 
de treballs específics per desenvolupar productes es-
tratègics, entre els quals s’identifica el turisme actiu i 
de natura en espais naturals.

Aquest tipus de turisme té un gran poder descentralit-
zador i permet generar sinergies amb altres productes. 
Amb aquesta finalitat s’ha encarregat la redacció del 
Pla director corresponent, que permetrà tenir una di-
agnosi de la situació actual i una proposta del model 
de gestió que permeti els diferents agents portar a ter-
me projectes consensuats per al desenvolupament de 
productes turístics apropiats.

2. Reforçament senyalització

Dins el Programa de senyalització territorial i turísti-
ca s’estan desenvolupament uns plans d’actuació en la 
matèria, més específics, que preveuen la senyalització 
de manera adequada del producte turístic que han anat 
treballant la DGT i els diversos sectors implicats en 
l’enoturisme.

És una senyalització, que a diferència del que es trac-
tava anteriorment, introdueix plenament la component 
física del territori on es desenvolupa l’activitat i per-
met senyalitzar amb els cartells corresponents els llocs 
per marcar la unitat territorial de cada denominació 
d’origen.

El reforçament de la senyalització enoturística s’ha de 
desenvolupar enguany, amb la senyalització d’aquells 
recursos turístics concrets, els cellers enoturístics, i els 
llocs on hi ha una acollida i una experiència turística 
al voltant d’aquest producte.

S’està treballant en projectes de senyalització més 
concreta d’espais naturals, de natura. En particular:

– La senyalització del Parc Natural de l’Alt Pirineu 
i del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, com a zones on l’activitat econòmica del tu-
risme dels espais necessiten un replantejament i un re-
forç de la senyalització.

– El Pla director de senyalització de les estacions d’es-
quí i de muntanya.

3. 2015: l’Any del turisme d’interior i de muntanya

Des d’un punt de vista promocional, i seguint amb la 
línia marcada l’any 2014 com a l’Any de turisme fa-
miliar a Catalunya, aquest 2015 es planteja l’oportuni-
tat de centrar els esforços de la promoció turística de 
Catalunya en les destinacions d’interior i de muntanya 
declarant l’Any del turisme d’interior i muntanya.

El Pla estratègic situa el turisme d’interior i de mun-
tanya com una de les principals apostes estratègiques 
del mateix Pla, atès el potencial dels recursos naturals 
i culturals dels nostres territoris d’interior i de mun-
tanya sumat als nous paràmetres evolutius de la de-
manda, els quals s’han desenvolupat sòlidament du-
rant els darrers anys gràcies, entre altres factors, a la 
creació d’una xarxa extensa d’establiments de turisme 
i allotjament rural, a l’expansió del turisme actiu, dels 
esports d’aventura, de l’ecoturisme, del golf o del tu-
risme cultural, i amb el suport clau d’una oferta gas-
tronòmica cada cop més extensa, diversa, innovadora 
i reconeguda, a la qual darrerament s’està afegint una 
oferta d’enoturisme de similar potència.

A aquest desenvolupament també hi ha contribuït de 
manera notable l’eixamplament inexorable cap a l’in-
terior de les «fronteres» d’un turisme que vol i busca 
cada vegada més diversificar la seva oferta.

El turisme d’interior i de muntanya català s’ha desen-
volupat i ha crescut motivat pel turisme intern i de pro-
ximitat, però aquest públic de proximitat denota una 
davallada fruit de la crisi, tot i que s’observa també 
una competitivitat creixent envers el turisme internaci-
onal. Per aquest motiu, un dels tres grans eixos del Pla 
estratègic és la importància de posicionar les destina-
cions d’interior i de muntanya entre un públic més am-
pli i més internacional, transformant en experiències 
turístiques la gran riquesa en recursos naturals i cul-
turals existents, sobretot en aquelles destinacions que 
facin una aposta per la competitivitat turística que no 
estigui basada en el preu sinó en la qualitat, la diversi-
ficació, la desestacionalització i l’equilibri territorial, 
conjuntament amb una aposta per la sostenibilitat am-
biental, social i econòmica del seu sector turístic.

Pel que fa al punt e), que insta el Govern a implemen-
tar mesures de foment del turisme sostenible per adap-
tar-lo a la nova economia i per impulsar el coneixe-
ment, la informació, la innovació, la qualitat, les noves 
tecnologies i la preservació del territori i del paisat-
ge, que ha de ser, juntament amb la cultura, element 
d’identitat pròpia i alhora d’oferta turística diferenci-
ada.

Com ja s’ha destacat inicialment, els programes que es 
troben en un nivell més alt de desplegament són, pre-
cisament, els referents al desenvolupament de la desti-
nació (Programa 2) i del producte turístic (Programa 
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3), atès el seu valor determinant en la percepció de la 
qualitat i el valor afegit dels recursos turístics del nos-
tre país, la seva capacitat d’atracció de la demanda po-
tencial, la multiplicitat i la riquesa de productes i el 
reequilibri turístic de Catalunya, sobre la base de la 
dinamització i l’impuls dels àmbits territorials emer-
gents o en consolidació i la diversificació del producte 
en les àrees turístiques més madures, així com l’asso-
liment d’una imatge de destinació permeable i integral 
del conjunt de Catalunya.

Així, el conjunt de projectes que preveu el Programa 2 
estan en fase de desenvolupament, amb diversos graus 
i nivells d’intensitat, sota el paraigua global del Pla 
territorial sectorial de turisme de Catalunya (PTSTC). 
Els seus treballs s’han començat a impulsar en coor-
dinació amb el Departament de Territori i Sostenibili-
tat. Tots els conceptes exposats són matèria, contingut 
i objecte de tractament propi del PTSTC, juntament 
amb d’altres no esmentats en aquest apartat com ara la 
mobilitat turística, l’autosuficiència i l’eficiència ener-
gètica en clau empresa; i, en clau destinació, la delimi-
tació de zones de renovació turística, l’abast i la inten-
sitat dels usos turístics en el territori, la senyalització 
turística, etc.

Barcelona, 10 de març de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 108935 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

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 150/X, sobre el projecte 
VISC+ (tram. 390-00150/10), us informo del següent:

Des de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàri-
es de Catalunya (AQuAS), per tal de fer partícips als 
diferents agents implicats per a millorar el projecte 
VISC+, s’han dut a terme i es continuen realitzant ses-
sions explicatives i de debat amb els diferents agents 
del sector. Pel que fa a la jornada deliberativa, el passat 
14 de gener es va dur a terme la Jornada sobre reuti-
lització de dades i el projecte VISC+, amb l’objectiu 
d’obrir un espai de debat amb els representants de la 
ciutadania sobre l’estratègia de reutilització de dades 
del Departament de Salut (aspectes de privacitat, ús 
i finalitats de les dades, seguretat, etc.) i el projecte 

VISC+, que s’emmarca en aquesta estratègia. Alhora, 
s’ha habilitat un espai web on a més d’àmplia infor-
mació sobre VISC+, la ciutadania pot participar-hi do-
nant la seva opinió, disponible a l’enllaç http://aquas.
gencat.cat/ca/projectes/visc/, i les conclusions de la 
Jornada participativa també es faran públiques un cop 
s’hagin realitzat.

El projecte VISC+ es construeix a partir de dades ano-
nimitzades de salut. El fet que les dades siguin ano-
nimitzades, d’acord a la legislació vigent, implica que 
no són d’aplicació els drets d’accés, rectificació, cancel-
lació i oposició (ARCO) del pacient respecte de les se-
ves dades personals. No obstant això, l’AQuAS oferirà 
la possibilitat als pacients que ho demanin que les se-
ves dades no siguin anonimitzades i incloses a VISC+ 
per facilitar la recerca, la innovació i l’avaluació del 
sistema de salut. Just abans que el projecte s’iniciï, 
amb la suficient antelació, l’Agència penjarà al seu lloc 
web un formulari perquè els ciutadans puguin com-
plimentar-lo i sol·licitar que les seves dades no s’ano-
nimitzin.

Barcelona, 2 de març de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 109309 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

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 151/X, sobre les polítiques so-
cials (tram. 390-00151/10), us informo que, en relació 
amb el punt I. Reducció de les desigualtats socials la 
lluita contra la pobresa i la desigualtat és una prioritat 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Per aquest 
motiu durant aquest any s’implementarà un Pla d’ac-
ció amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats 
que viuen les persones amb menys recursos.

Així, es consolidaran les mesures que s’han imple-
mentat els darrers anys en els àmbits de cobertura de 
necessitats bàsiques, de treball, d’habitatge i en l’àmbit 
relacional-comunitari, posant especial atenció a la mi-
llora de la qualitat de vida d’infants i joves de famílies 
en situació de vulnerabilitat.

En el Pla per a la lluita contra la pobresa i per a la in-
clusió social s’intensificaran les accions següents:

http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/visc
http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/visc
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– Garantir que les famílies que tenen dret a rebre la 
Renda mínima d’inserció ho continuïn fent de mane-
ra eficaç i eficient. Per aquest motiu se n’incrementa 
el pressupost, fet que suposarà augmentar el nombre 
de titulars.

– Mesures destinades a infants i joves de famílies vul-
nerables durant l’estiu per combatre la pobresa infan-
til (cobertura de necessitats bàsiques i activitats d’oci 
educatiu, principalment).

– Aprovar i posar en funcionament el nou servei de 
distribució d’aliments a través del qual es podrà garan-
tir una distribució territorial equitativa de recursos en-
tre les famílies i aquelles persones que els requereixin.

– Convocatòria extraordinària de subvencions a enti-
tats per atendre famílies amb fills en situació de vul-
nerabilitat. En concret, es finançaran ajuts econòmics 
i la prestació de serveis amb l’objectiu de cobrir les 
necessitats bàsiques d’alimentació, higiene personal, 
vestimenta, medicametns i altres productes per pro-
moure la millora o preservació de la salut, així com 
despeses de matneniment bàsic de la llar o altres de 
naturalesa similar.

– Posar en funcionament el Programa per al desen-
volupament de Plans Locals per a la Inclusió Social 
amb l’objectiu d’articular l’estratègia per a la inclusió 
social en els àmbits municipals i comarcals, de for-
ma consensuada amb els agents dels territoris, i basa-
da en el diagnòstic i els recursos existents. La finalitat 
del programa és assegurar l’efectivitat d’aquests plans 
com a instruments facilitadors d’una intervenció glo-
bal, transersal, integrada i amb la participació real de 
tots els agents implicats.

D’altra banda us informo que en el Ple del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema Para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia hem posat de 
manifest i reiterat la nostra disconformitat amb el fet 
que es consolidi el descens dels Fons Concertats, fons 
que són absolutament necessaris per al desenvolupa-
ment de les prestacions socials bàsiques de serveis so-
cials, i reclamem al Govern de l’Estat que articuli les 
mesures necessàries perquè això no es produeixi, així 
com la creació d’un fons extraordinari d’emergència 
contra l’augment de les desigualtats i la pobresa.

Pel que fa a l’apartat II. Pacte nacional per a la inclu-
sió social i l’eradicació de la pobresa i seguiment dels 
acords del ple específic sobre l’increment de la pobre-
sa i les desigualtats, us informo que el Govern de la 
Generalitat va impulsar el Pacte per a la lluita con-
tra la pobresa a Catalunya amb l’objectiu de combatre 
l’augment de la pobresa al nostra país i per dissenyar 
eines que previnguin el risc d’exclusió social, establir 
els mecanismes d’intervenció i fixar un horitzó que re-
dueixi al màxim la pobresa a Catalunya. Tot amb la 
voluntat d’assolir un compromís social que defensi la 
coresponsabilitat, la participació i treballar conjunta-
ment per crear estratègies preventives que promoguin 

la dignitat de les persones al llarg de la seva vida i au-
tonomia.

D’altra banda, us informo que el passat dia 6 de febrer 
va tenir lloc la Comissió de seguiment del compliment 
dels acords adoptats en el debat general sobre l’incre-
ment de la pobresa i les desigualtats, on hi eren repre-
sentades les entitats socials i professionals i els dife-
rents departaments de la Generalitat, on es va destacar 
el compliment d’un 69% de les actuacions previstes 
a la Resolució 577/X. Algunes d’aquestes actuacions 
han estat:

– ampliació dels ajuts econòmics per a manteniment i 
accés a l’habitatge

– cobertura del 100% de la beca menjador per l’alum-
nat amb risc social greu

– accions per la millora de l’ocupabilitat de les perso-
nes amb més dificultat per accedir al mercat de treball.

La voluntat és continuar treballant per assolir el 100% 
de compliment en les actuacions que preveu la Reso-
lució 577/X.

En relació amb l’apartat III. Situació de les famílies 
sense ingressos i infància vulnerable, us informo que 
el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) 
actua sobre els determinants socials de la salut i en di-
verses de les seves actuacions prioritza les persones i 
col·lectius en situació de vulnerabilitat (Fitjove, Pres-
cripció social, detecció ràpida de VIH, programes de 
salut comunitària i transversal). L’Observatori de Salut 
i Crisi forma part de les actuacions PINSAP.

En el marc del PINSAP, l’Agència de Qualitat i Ava-
luació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha realitzat 
un informe sobre els efectes de la crisi econòmica en 
la salut de la població de Catalunya. Aquest informe, 
s’ha elaborat en el marc de l’Observatori sobre els 
efectes de la crisi en la salut de la població, i segueix 
l’estructura de la publicació «Salut, sistemes sanitaris 
i la crisi econòmica a Europa», analitzant tres grans 
blocs d’indicadors: indicadors socioeconòmics, indi-
cadors de salut i indicadors d’accessibilitat i utilització 
de serveis sanitaris. Finalment, es presenten algunes 
conclusions i properes passes a realitzar.

Cal assenyalar que el Departament de Salut compta 
amb el Pla Integral de Promoció de l’activitat física 
i l’alimentació saludable (PAAS). Aquest Pla està en 
consonància amb l’Estratègia NAOS (Estratègia per a 
la nutrició, l’activitat física i la prevenció de l’obesitat) 
de l’AECOSAN, (Agencia Española de Consumo, Se-
guridad Alimentaria y Nutrición), i l’estratègia sobre 
dieta, activitat física i salut de l’OMS. Així doncs, tal 
com es recomana a nivell internacional i també esta-
tal el pla incorpora actuacions sobre els dos principals 
determinants de l’obesitat: l’alimentació i l’activitat fí-
sica. A més, el pla també integra accions a l’àmbit edu-
catiu, comunitari, sanitari i laboral. Es basa en l’evi-
dència que diu que els abordatges multidisciplinars, 
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multifactorials i integrals són els més efectius per can-
viar els hàbits i els estils de vida. El PAAS té la volun-
tat de la universalitat, promou l’equitat en el territori i 
en col·lectius desfavorits i l’aprofitament dels recursos 
ja existents i treballa per capacitar els professionals/
pacients.

En relació a la prevenció de la desnutrició infantil, el 
passat 10 de març de 2014 es va aprovar la Instrucció 
02/2014, que aplica en l’àmbit del CatSalut el Protocol 
per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat 
en l’alimentació d’infants i adolescents així com el do-
cument de desenvolupament del Protocol. La instruc-
ció permet incorporar els serveis sanitaris en el procés 
de coordinació de les diferents xarxes que intervenen 
en la prevenció, la detecció i l’atenció de les situacions 
de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents, 
estableix mecanismes per sistematitzar la informació 
de les situacions detectades, conèixer el seu abast real 
i poder anticipar mesures preventives i pal·liatives, i fa 
possible l’adaptació del Protocol per part dels serveis 
concrets de cada territori segons la seva singularitat.

En virtut de la Instrucció, quan algun professional 
d’un centre sanitari detecta una situació de dificultat 
en l’alimentació d’un infant o adolescent ho posarà en 
coneixement de la persona encarregada de l’atenció 
social o atenció al pacient del centre, la qual ho comu-
nicarà a la direcció dels serveis socials bàsics.

Per altra part, cal ressaltar les actuacions de col-
laboració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) en projectes de col·laboració amb entitats de 
cooperació i distribució d’aliments amb finalitat solidà-
ria, concretament amb Creu Roja, Banc dels Aliments 
i també amb Nutrició sense Fronteres. L’ASPCAT col-
labora amb aquestes entitats oferint suport tècnic al 
contingut de diferents projectes d’intervenció, pel que 
fa referència a la seguretat alimentària i l’equilibri nu-
tricional. Durant aquest període s’han publicat diversos 
documents (accions que s’han dut a terme en el marc 
d’un conveni amb Creu Roja Catalunya).

El PINSAP també preveu accions en l’àmbit de la pro-
moció de la salut mental i la prevenció dels trastorns 
mentals, així com accions de prevenció del suïcidi. En 
aquest sentit, cal destacar que el Departament de Salut 
ha impulsat el Codi Risc Suïcidi que s’ha implantat en 
el 40% del territori i l’any 2015 es preveu la seva im-
plantació a tot Catalunya.

Pel que fa a l’apartat IV. Promoció de l’autonomia per-
sonal i atenció a les persones en situació de dependèn-
cia, us informo que el passat dia 2 de febrer d’enguany 
es va convocar la darrera Comissió mixta de segui-
ment del desplegament de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència.

D’altra banda, i pel que fa als acords adoptats entre la 
Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia 
Personal (SISPAP) i els representants del sector d’aten-

ció a les persones grans, us faig avinent que periòdica-
ment s’estableixen reunions amb aquest sector, la dar-
rera de les quals va ser el passat dia 4 de desembre de 
2014. En aquesta reunió de seguiment del Pacte de Sos-
tenibilitat del Sistema de Serveis Socials a l’àmbit de 
la Gent Gran es van tractar diferents temes com l’ade-
quació dels requeriments professionals en l’atenció re-
sidencial o les prestacions econòmiques vinculades al 
servei, entre d’altres, sense incidències remarcables.

Pel que fa a l’apartat V. Lluita contra la pobresa ener-
gètica us informo que s’ha restituït i ampliat la pro-
tecció de la pobresa energètica a Catalunya a través 
de la modificació del Codi de Consum. Així, en l’àm-
bit dels subministraments bàsics, el Codi de Consum 
de Catalunya ha incorporat mesures de protecció per a 
les persones en situació de pobresa energètica. El nou 
text defineix la pobresa energètica com la «incapacitat 
d’una llar per a satisfer el mínim de serveis energètics 
i garantir les necessitats vitals bàsiques», i preveu que 
les empreses suspenguin la interrupció del subminis-
trament energètic –aigua, llum i gas– en els períodes 
crítics a aquelles famílies que acreditin estar en situa-
ció de vulnerabilitat econòmica.

D’aquesta mesura se’n podran beneficiar les famílies 
que presentin, durant els quinze dies posteriors a rebre 
la notificació d’interrupció de la companyia subminis-
tradora, un informe dels serveis socials que acrediti la 
seva situació de vulnerabilitat econòmica. El nou text 
de estableix que els criteris que defineixen les perso-
nes en situació de vulnerabilitat econòmica són els se-
güents:

– Que el total dels ingressos d’una llar no superi en 1,5 
vegades l’indicador de renda de suficiència. A aquesta 
xifra cal afegir-hi un 30% per cada membre de la uni-
tat a partir del tercer, i s’estableixen altres criteris de 
ponderació, com l’existència de persones en situació 
de dependència o majors de 65 anys.

– Que s’acrediti que no es pot reduir la despesa en 
aquests subministraments perquè ja s’han aplicat totes 
les mesures amb aquesta finalitat.

– Que s’acrediti que les tarifes contractades responen a 
les modalitats de tarifes socials existents.

Les llars que es beneficiïn d’aquesta mesura podran 
ajornar el pagament del deute que s’acumuli amb les 
companyies subministradores en les condicions que 
acordin. En aquest sentit, el Codi de Consum també 
incorpora la creació d’un Fons d’atenció solidària de 
subministraments bàsics, que es nodrirà d’aportacions 
de les administracions públiques i del sector privat, 
per fer front a apagament del deute de les llars que no 
puguin complir amb el pagament ajornat.

Barcelona, 10 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 109326 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 158/X, so-
bre les accions polítiques i judicials per a no pagar el 
deute amb el projecte Castor, amb número de tramita-
ció 390-00158/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació,

Barcelona, 9 de març de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 109326).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.04.2015 al 15.05.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 18.05.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.03.2015.

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 109310 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

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 162/X, sobre la pobresa i la 
desigualtat (tram. 390-00162/10), us informo que pel 

que fa al punt 1r, el passat dia 6 de febrer va tenir lloc 
la Comissió de seguiment del compliment dels acords 
adoptats en el debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats, on hi eren representades les 
entitats socials i professionals i els diferents departa-
ments de la Generalitat.

Pel que fa al punt 2n, us informem que el Portal de 
Transparència es troba en una fase transitòria perquè 
s’està fent el traspàs d’aquest Portal del Departament 
de la Presidència a Governació, com a conseqüèn-
cia del Decret 15/2015, de 18 de febrer, del president, 
pel qual s’atribueixen a Governació les polítiques de 
transparència, i del Decret 19/2015, de 24 de febrer, 
pel qual es crea el Comissionat per a la Transparència 
i l’Accés a la Informació Pública i se li atribueixen, 
entre altres funcions, la relativa a «Dirigir, gestionar i 
desenvolupar el Portal de la transparència i coordinar 
el procés d’integració i garantia de la interoperabilitat 
dels portals, les aplicacions i la informació que s’hi ha 
de vincular».

Tot i això, s’està preparant aquesta informació per tal 
de determinar els continguts i la forma concreta de fer-
los públics, anàlisi en què també està cridada a inter-
venir la Comissió Interdepartamental de Transparèn-
cia i Accés a la Informació Pública creada en virtut 
del Decret 169/2014, de 23 de desembre, Comissió que 
té atribuïdes funcions de coordinació i unificació de 
criteris.

En relació amb el punt 3r, us fem avinent que el De-
partament de Benestar Social i Família, està acabant 
d’ultimar els detalls del proper contracte programa de 
col·laboració, cooperació i coordinació amb els ajunta-
ments de més de 20.000 habitants, els consells comar-
cals i altres ens supramunicipals, en matèria de serveis 
socials, polítiques d’igualtat i altres serveis relatius al 
benestar social amb la voluntat de continuar millorant 
en la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre 
administracions per a la consolidació del sistema pú-
blic català de serveis socials com un sistema eficient, 
eficaç, sostenible i centrat en les persones.

Pel que fa al punt 3, us faig avinent que l’Agència Tri-
butària de Catalunya està elaborant un Pla de Preven-
ció i Lluita contra el frau en compliment de la Moció 
141/X (390-00141/10) amb l’horitzó del primer trimes-
tre de l’any 2015 i amb l’objectiu d’assolir els matei-
xos paràmetres que els països més avançats de la Unió 
Europea.

D’altra banda, i de conformitat amb l’article art. 66 de 
la Llei la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual 
es regula el sistema de finançament de les Comunitats 
Autònomes de règim comú, les actuacions d’ambdues 
Agències Tributàries es coordinen a través del Consell 
Territorial, a Catalunya, que està composat per quatre 
membre de l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria i quatre membres de la Generalitat de Catalunya i 
que té com a funcions, entre d’altres:
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a) Coordinar la gestió dels tributs.

b) Analitzar i valorar els resultats de la seva aplicació.

c) Estudiar les propostes i adoptar les decisions que 
contribueixin a la millora de la seva gestió.

d) Formular a la Direcció de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària i a l’òrgan o entitat de la comunitat 
autònoma o ciutat amb estatut d’autonomia competent 
en la gestió dels tributs cedits propostes orientades a 
la millora de l’adequació a la gestió dels mitjans dis-
ponibles.

e) Desenvolupar i concretar els programes inclosos en 
els plans de control tributari previstos a la lletra g) de 
l’apartat 3 de l’article 65, i també dissenyar i plani-
ficar l’execució d’actuacions coordinades en determi-
nats programes.

f) Col·laborar en la gestió d’aquests tributs, especial-
ment en la d’aquells l’aplicació dels quals afecti els 
recursos o activitat de l’altra Administració, i en la 
gestió recaptadora de drets de la hisenda pública auto-
nòmica realitzada per encàrrec o conveni.

g) Analitzar els resultats dels plans d’objectius, i tam-
bé ser informat periòdicament dels plans anuals d’ob-
jectius.

Per tant, en el marc jurídic actual i pel que fa als tri-
buts cedits, l’Administració tributària de la Generalitat 
ha de coordinar necessàriament la seva actuació amb 
l’Administració tributària de l’Estat.

Barcelona, 10 de març de 2015

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’Afers Institucionals amb la conselle-
ra de Governació i Relacions Institucionals 
sobre el cost i els mitjans de la campanya i 
el procés participatiu del 9 de novembre de 
2014
Tram. 354-00351/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tinguda 
l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre l’encunya-
ció de monedes, el conveni amb el Gremi de 
Filatèlia i Numismàtica per a l’emissió de la 
Col·lecció commemorativa del 300 aniversari 
de la Diada Nacional de Catalunya i les dili-
gències obertes per falsificació de moneda
Tram. 354-00390/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’encunyació de mone-
des, el conveni amb el Gremi de Filatèlia i 
Numismàtica per a l’emissió de la Col·lecció 
commemorativa del 300 aniversari de la Dia-
da Nacional de Catalunya i les diligències 
obertes per falsificació de moneda
Tram. 354-00391/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre el Pla estratègic de ges-
tió dels espais naturals 2015-2020
Tram. 354-00392/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 20, tinguda l’11.03.2015, 
DSPC-C 656.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre el model de serveis socials bàsics
Tram. 354-00408/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: GP SOC (reg. 109648).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 17.03.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Carme Trilla 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02696/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Pareja Eastaway, professora del Departa-
ment de Teoria Econòmica de la Universitat 
de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa 
Europea de Recerca en Habitatge, amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02697/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02698/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02699/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02700/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02701/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 352-02702/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02703/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori dels Drets Econòmics, 
Socials i Culturals amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02704/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02705/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02706/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02707/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma pel Dret a un Habitat-
ge Digne amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02708/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02709/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Avalot - Joves de la UGT de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02711/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02712/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma pel Dret a un Habitat-
ge Digne amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02713/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Arrels Fundació amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 352-02714/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Privada Foment de l’Ha-
bitatge Social amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02715/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença de Guillem Fer-
nàndez, en representació de l’Associació 
Prohabitatge, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02716/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Promotors 
Públics de Sòl i Habitatge amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 352-02717/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Proposta de compareixença de Clara Corti-
na i Trilla, doctora en demografia i profes-
sora de sociologia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02718/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’Isabel Puja-
das Rúbies, catedràtica del Departament de 
Geografia Humana de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02719/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença de Sergio Na-
sarre, catedràtic de dret civil de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 352-02720/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’Elga Molina 
i Roig, responsable de l’Oficina d’Habitatge 
del Consell Comarcal del Tarragonès, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02721/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02722/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02723/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02724/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02725/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 352-02726/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Constructors d’Obres de 
Barcelona i Comarques amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02727/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Administra-
dors de Finques de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 352-02728/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 352-02729/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Espanyola de Promo-
tors Públics d’Habitatge i Sòl amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 352-02730/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02731/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 352-02732/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02733/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02734/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença del director de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02735/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 34 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consorci de l’Habitatge de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02736/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 34 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 352-02737/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 34 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02738/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02739/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 352-02740/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02754/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02755/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02756/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02757/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 352-02758/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02759/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02760/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02761/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma pel Dret a un Habitat-
ge Digne amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02762/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Promotors 
Públics de Sòl i Habitatge amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 352-02763/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Promotors 
Constructors d’Edificis amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02764/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 352-02765/10

Canvi de tramitació

S’aprova com a compareixença ordinària (tram. 357-
01311/10).
Acord adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat en la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença del director ge-
neral d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02766/10

Canvi de tramitació

S’aprova com a compareixença ordinària (tram. 357-
01312/10).
Acord adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat en la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’Agustí Jover i 
Armengol, economista, amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02767/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença de José García 
Montalvo, economista, amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 352-02768/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença de Pedro Parra 
Calderón, president de la Cooperativa Llar 
Unió Catalònia, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02769/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 352-02770/10

Canvi de tramitació

S’aprova com a compareixença ordinària (tram. 357-
01311/10).
Acord adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat en la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Proposta de compareixença de Jaume Font 
i Paradell, director de l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02771/10

Canvi de tramitació

S’aprova com a compareixença ordinària (tram. 357-
01310/10).
Acord adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat en la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença de Damià Cal-
vet, exsecretari de Territori i Sostenibilitat i 
director de l’Institut Català del Sòl, amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02772/10

Canvi de tramitació

S’aprova com a compareixença ordinària (tram. 357-
01313/10).
Acord adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat en la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Secretaria d’Estat d’Infraestruc-
tures, Transports i Habitatge amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 352-02773/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la comissió promotora de la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02774/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per un Habitatge Dig-
ne amb relació a la Proposició de llei de me-
sures urgents per a l’habitatge
Tram. 352-02775/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença d’Emilio Ál-
varez Pérez-Bedia, president del Registre 
d’Auditors Economistes de Catalunya i vice-
secretari de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 352-02776/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Proposta de compareixença del president 
de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 352-02777/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02947/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02948/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del coordinador 
general de la Diputació de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02949/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de la presiden-
ta del Consell de Col·legis de Secretaris, In-
terventors i Tresorers de l’Administració Lo-
cal de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02950/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02951/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi Oficial d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-02952/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02953/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de l’Advocacia Catalana 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-02954/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Club EMAS amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-02955/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Ecologistes en Acció de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-02956/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02957/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell General de Cambres de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02958/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02959/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Pimec amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02960/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Ramon Sar-
roca, president de la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02961/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Rafael Jimé-
nez Asensio, catedràtic de dret constituci-
onal i director de la Fundació Democràcia i 
Govern Local, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02962/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’Antoni Choy 
Tarrés, advocat i membre de l’equip redac-
tor de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02963/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Joan Perdi-
gó Solà, advocat i membre de l’equip redac-
tor de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02964/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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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 simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02982/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02983/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02984/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cecot amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02985/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Pere Casals, 
president de la Cambra de Comerç de Man-
resa i membre del Consell General de Cam-
bres de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-02986/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, 
professor de dret administratiu de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02987/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02988/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Joan Manuel 
Trayter Jiménez, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Girona, amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02989/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Salvador 
Duarte Soto, de la Confederació de Treballa-
dors Autònoms de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02990/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’Oriol Guixà, 
empresari i conseller delegat del grup La 
Farga, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02991/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02992/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Governs Locals amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02993/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’acti-
vitat econòmica
Tram. 352-02994/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Lluís Fran-
co Rabell, de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02995/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president de 
l’Associació de Veïns de la Barceloneta amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-02996/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’Albert Arias, 
geògraf i professor de la Universitat Oberta 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-02997/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-02998/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrati-
va de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-02999/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cecot amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03000/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03001/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Jordi San Jo-
sé, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03002/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de José Anto-
nio Montero, alcalde de Montornès del Va-
llès, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03003/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Jaume Grau, 
d’Ecologistes en Acció, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de la Gene-
ralitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03004/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Frederic Xi-
meno, expert en medi ambient, amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03005/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03006/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03007/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’Itziar 
González, arquitecta i exregidora de l’Ajun-
tament de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03008/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’Albert Recio, 
economista, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03009/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Catalina 
Victory Molné, secretària de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03010/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Martí Boa-
da i Juncà, científic ambiental i geògraf, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03011/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi 
de la Natura amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03012/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03013/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03014/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03015/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalulnya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03016/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03017/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03018/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03019/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Intersindical-Confederació Sindi-
cal Catalana amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrati-
va de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03020/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03021/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03022/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, 
director de dret administratiu i processal de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03023/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença d’Oriol Mir, ca-
tedràtic de dret administratiu i processal de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03024/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Lluís Xavier 
Toldrà Bastida, advocat, especialista en dret 
ambiental, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03025/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Joan Manuel 
Trayter Jiménez, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Girona i membre 
de la Comissió Jurídica Assessora de la Ge-
neralitat, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03031/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán 
Galán, director del Departament de Dret Ad-
ministratiu i Processal de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03032/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Josep Ra-
mon Fuentes Gasó, director del Departa-
ment de Dret Públic de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03033/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’Oriol Mir 
Puigpelat, catedràtic de dret administratiu, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03034/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença de Xavier Ber-
nadí Gil, director de l’Oficina per al Desenvo-
lupament de l’Autogovern del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03035/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Montserrat 
de Vehí Torra, directora de l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03036/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Rosa Maria 
Díaz Petit, subdirectora de Serveis Consul-
tius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurí-
dic de la Generalitat, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03037/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’Eugenia Revi-
lla Esteve, lletrada dels Serveis Jurídics de la 
Federació de Municipis de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03038/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Francesc 
Esteve i Balagué, en representació de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03039/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Francesc 
Xavier Forcadell Esteller, coordinador gene-
ral de la Diputació de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03040/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença de Xavier Uriós 
Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica del De-
partament de Governació i Relacions Insti-
tucionals, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03041/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Moisés Bo-
nal Ferrer, responsable d’Estudis i Polítiques 
Sectorials de Pimec, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03042/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Maria Petra 
Saiz Anton, presidenta del Col·legi de Secre-
taris, Interventors i Tresorers de l’Adminis-
tració Local, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrati-
va de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03043/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de David Gar-
rofé Puig, secretari general de Cecot, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03044/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Salvador 
Guillermo Viñeta, director d’Economia de 
Foment del Treball Nacional, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03045/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Comerç de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03046/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Espanyola de la Pe-
tita i Mitjana Empresa (Cepime) amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03047/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03048/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’Agustí de Uri-
be-Salazar Fàbregas, president de Gabinet 
Uribe, amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03049/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03061/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 352-03062/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Des-
centralitzades de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03063/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença del president 
de l’Associació de Micropobles de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03064/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Municipis Ru-
rals amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03065/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
del Fòrum dels Síndics i Defensors Locals 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrati-
va de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03066/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació d’Ens de Muntanya dels Pi-
rineus amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 352-03067/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tèc-
nics de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03068/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana d’Activitats de Res-
tauració i Musicals amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03069/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença del president 
del Gremi de Restauració de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03070/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03071/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03072/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
del Consell General de Cambres de la Pro-
pietat Urbana de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03073/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
del Gremi de Constructors d’Obres de Bar-
celona i Comarques amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03074/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Col·legis d’Administradors de 
Finques de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03075/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença del president 
del Col·legi d’Agents de la Propietat Immo-
biliària de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 352-03076/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Espanyola de Promotors Pú-
blics d’Habitatge i Sòl - Secció Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03077/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 352-03078/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03079/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03080/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrati-
va de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 352-03081/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03082/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 352-03083/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Proposta de compareixença de Marina Subi-
rats, de Feministes de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03084/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Tània Ver-
ge, professora de ciència política i agent 
d’igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03085/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Montse Pi-
neda, de Creación Positiva, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03086/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Internacional de la Do-
na Emprenedora amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 352-03087/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Agima People Opina amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03088/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Fòrum Dona i Esport amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03089/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

4.53.05. INFORMACIó 135

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de TEDxBarcelonaWomen amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
Tram. 352-03090/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03091/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’associació El Safareig amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
Tram. 352-03092/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’associació Dones amb Empenta 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03093/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Marxa Mundial de les Dones - Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03094/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Genera amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03095/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Ires amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03096/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Drac Màgic amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03097/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Tamaia amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03098/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03099/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03100/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut de Ciències Polítiques 
i Socials amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03101/10

Sol·licitud

Presentació: GP ERC (reg. 109534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Àrea de Mediació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03102/10

Sol·licitud

Presentació: GP C’s (reg. 109566).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’Elena Sintes, 
doctora en sociologia i experta en educació 
i usos del temps, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03103/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 109608).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Jordi Ojeda, 
enginyer industrial i especialista en flexibili-
tat horària i calendari laboral, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03104/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 109608).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Grup Set amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03105/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 109608).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Famílies i Dones del 
Medi Rural amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03106/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 109608).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 352-03107/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 109608).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes
Tram. 352-03108/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 109608).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Teresa Torns 
i Martín, doctora en sociologia i membre del 
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida 
Quotidiana i el Treball de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03109/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 109621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Sara More-
no Colom, doctora en sociologia i profes-
sora de la Facultat de Ciències Polítiques 
i Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03110/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 109621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Mercè Otero 
Vidal, catedràtica de llatí, professora jubila-
da i experta en temes de coeducació, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03111/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 109621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’Encarna Bo-
delón González, doctora en dret i directora 
del grup d’investigació Antígona, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03112/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 109621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de María de la 
Fuente Vázquez, doctora en ciència política, 
col·laboradora de l’Institut de Ciències Polí-
tiques i Socials de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i directora de l’Observatori IQ, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03113/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 109621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.
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Proposta de compareixença Tània Verge 
Mestre, professora de ciència política a la 
Universitat Pompeu Fabra i experta en par-
ticipació política i gènere, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03114/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 109621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Feministes de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03115/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 109621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’Anna Ber-
ga, presidenta de la Comissió Dona i Cièn-
cia per al desenvolupament de les polítiques 
de dones en l’àmbit de l’educació superior i 
recerca del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03116/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Carme San-
martí, doctora en història i llicenciada en fi-
losofia i lletres, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 352-03117/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Sara More-
no, doctora en sociologia especialitzada en 
gènere, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03118/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de la directora 
general de Serveis Consultius i Coordinació 
Jurídica amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03119/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’Amparo To-
mé, professora i investigadora de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03120/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Maria Àn-
gels Cabré, directora de l’Observatori Cultu-
ral de Gènere, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03121/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.
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Proposta de compareixença d’Ester Gimé-
nez-Salinas, catedràtica de dret penal i cri-
minologia d’ESADE, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03122/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’Esther 
Sánchez, doctora en dret i professora de 
dret del treball i de la Seguretat Social 
d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03123/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Sara Berbel, 
doctora en psicologia, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03124/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Carme Valls, 
metgessa i vicepresidenta del Centre d’Anà-
lisi i Programes Sanitaris, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03125/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de la directora 
general de Cooperació al Desenvolupament 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03126/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Teresa Mar-
tínez, delegada a Catalunya de l’Europe-
an Association of Single-Sex Education 
(EASSE), amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03127/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Mercè Cla-
ramunt, presidenta de Dones Juristes, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03128/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Carolina 
Barber, presidenta de l’Associació de Do-
nes Periodistes de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03129/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

4.53.05. INFORMACIó 140

Proposta de compareixença de Carme Fi-
gueras, consellera del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03130/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’Anna Merca-
dé, directora de l’Observatori Dona, Empre-
sa i Economia de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03131/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Josefina Ru-
bio, presidenta de la Fundació Surt, amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes
Tram. 352-03132/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Núria Ra-
mon, presidenta del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03133/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Maria Rovi-
ra, presidenta de Dones d’Unió de Pagesos, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03134/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Secretaria de la Dona de Comis-
sions Obreres de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03135/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques 
Socials de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03136/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03137/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03138/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Nacional de les Dones amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03139/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Dones Directives i Professionals de 
l’Acció Social amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03140/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Surt amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03141/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03142/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori Dona, Empresa i 
Economia de la Cambra de Comerç de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03143/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Dones Empre-
nedores amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03144/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Dones d’Unió de Pagesos amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03145/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Unitària contra les Vi-
olències de Gènere amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03146/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Amnistia Internacional Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03147/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Xarxa de Migració, Gènere i Des-
envolupament amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 352-03148/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Secretariat Gitano amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03149/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Dones No Estàndard 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03150/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Dones Juristes amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03151/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03152/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03153/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Dones del Col·legi Ofi-
cial de Psicologia de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
Tram. 352-03154/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Professio-
nals de la Igualtat de Gènere amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03155/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Xarxa de Dones per la Salut amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03156/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Planificació Familiar 
de Catalunya i Balears amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03157/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03158/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03159/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03160/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03161/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de dones del Consell Nacional de Les-
bianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i In-
tersexuals amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03162/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Homes Igualitaris amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03163/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori Cultural de Gènere 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03164/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Col·lectiu Punt 6 amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03165/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Maria Aurèlia Capmany 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03166/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Provincial de Dones en 
Igualtat de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03167/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP 
ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt (reg. 109624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Maria Sana-
huja, magistrada de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03168/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 109652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Núria 
Chinchilla, professora i directora del Centre 
Internacional Treball i Família de l’IESE Busi-
ness School, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03169/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 109652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.
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Proposta de compareixença de Teresa Frei-
xes Sanjuán, catedràtica de dret constitu-
cional de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03170/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 109652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Joaqui-
ma Alemany Roca, presidenta de l’entitat 
Network of Liberal Women, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03171/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 109652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença de Núria 
Gómez Granés, experta feminista, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03172/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 109652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Internacional de la Do-
na Emprenedora amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03173/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 109652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la plataforma Temps de Dones amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03174/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 109652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Puig i 
Godes, director del Servei Meteorològic de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre el cas de pre-
sumpte blanqueig de diners pel qual ha es-
tat imputat
Tram. 356-00859/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Sol·licitud de compareixença de Maite Ma-
sià i Ayala, directora adjunta de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui els ob-
jectius de la seva tasca a l’Oficina
Tram. 356-00908/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

4.53.05. INFORMACIó 146

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

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’Audiovi-
sual de Catalunya
Tram. 356-00926/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Sol·licitud de compareixença de Victor Sagi, 
de l’empresa Dribbling, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els contractes que va subscriure amb l’Ins-
titut Català de l’Energia
Tram. 356-00969/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Sol·licitud de compareixença de Maite Ma-
sià i Ayala, directora adjunta de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els contractes que va subscriure com a res-
ponsable de l’Institut Català de l’Energia 
amb l’empresa Dribbling
Tram. 356-00970/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè expliqui 
els criteris i procediments de tramitació de 
denúncies presentades a l’Oficina
Tram. 356-01022/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 56, tin-
guda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Sol·licitud de compareixença de Maite Ma-
sià i Ayala, directora adjunta de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
seva etapa com a directora de l’Institut Ca-
talà de l’Energia
Tram. 356-01111/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

4.53.05. INFORMACIó 147

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Co-
missió d’Interior perquè exposi la seva opi-
nió sobre l’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 356-01149/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 28, tinguda el 
12.03.2015, DSPC-C 660.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè exposi la seva opinió sobre l’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 356-01150/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 28, tinguda el 
12.03.2015, DSPC-C 660.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Barcelona da-
vant la Comissió d’Interior perquè exposi la 
seva opinió sobre l’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01151/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 28, tinguda el 
12.03.2015, DSPC-C 660.

Sol·licitud de compareixença del comissio-
nat per a la Transició Nacional davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les conclusions del Dictamen 3/2015 
del Consell de Garanties Estatutàries, sobre 
el Projecte de llei de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives
Tram. 356-01154/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri d’Empresa i Competitivitat davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre l’accident químic a l’empresa Simar, 
d’Igualada
Tram. 356-01159/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109332).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 13.03.2015.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri d’Empresa i Competitivitat davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè infor-
mi sobre l’adquisició de l’estació d’esquí de 
Boí-Taüll
Tram. 356-01160/10

Sol·licitud

Presentació: GP CiU (reg. 109333).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 13.03.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori contra l’Homofò-
bia davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè presenti l’Informe sobre 
l’estat de l’homofòbia a Catalunya 2014
Tram. 356-01164/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 109532).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Ca-
sals Pons, rector de la Universitat Pompeu 
Fabra, davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè informi sobre la consoli-
dació del projecte docent i de recerca de la 
Universitat Pompeu Fabra
Tram. 356-01166/10

Sol·licitud

Presentació: Ramona Barrufet i Santacana, del GP 
CiU, Marta Vilalta i Torres, del GP ERC, Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, del GP SOC, María Jo-
sé Garcia Cuevas, del GP PPC, Joan Mena Arca, del 
GP ICV-EUiA, Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 109626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 13.03.2015.

Sol·licitud de compareixença del responsable 
dels indicadors territorials de risc de pobre-
sa i exclusió social de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració perquè informi sobre 
els treballs de l’estadística d’indicadors ter-
ritorials de risc de pobresa i exclusió social
Tram. 356-01167/10

Sol·licitud

Presentació: GP SOC (reg. 109647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Ca-
sabona, director del Centre d’Estudis Epi-
demiològics sobre les Infeccions de Trans-
missió Sexual i Sida de Catalunya, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
el compliment de l’Acord nacional per a fer 
front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i con-
tra l’estigma relacionat
Tram. 356-01172/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU, 
Alba Vergés i Bosch, del GP ERC, Núria Segú Ferré, 
del GP SOC, Eva García i Rodríguez, del GP PPC, 
Marta Ribas Frías, del GP ICV-EUiA, Carme Pérez 
Martínez, del GP C’s, Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt, Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita 
(reg. 109942).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
18.03.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mateu, 
secretari de Salut Pública, davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre el com-
pliment de l’Acord nacional per a fer front a 
l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’es-
tigma relacionat
Tram. 356-01173/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU, 
Alba Vergés i Bosch, del GP ERC, Núria Segú Ferré, 
del GP SOC, Eva García i Rodríguez, del GP PPC, 
Marta Ribas Frías, del GP ICV-EUiA, Carme Pérez 
Martínez, del GP C’s, Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt, Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita 
(reg. 109942).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
18.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Padrosa, director del Servei Català de la 
Salut, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre el compliment de l’Acord na-
cional per a fer front a l’epidèmia del VIH a 
Catalunya i contra l’estigma relacionat
Tram. 356-01174/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU, 
Alba Vergés i Bosch, del GP ERC, Núria Segú Ferré, 
del GP SOC, Eva García i Rodríguez, del GP PPC, 
Marta Ribas Frías, del GP ICV-EUiA, Carme Pérez 
Martínez, del GP C’s, Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt, Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita 
(reg. 109942).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
18.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Carme-
la Fortuny, secretària d’Inclusió Social i de 
Promoció de l’Autonomia Personal, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
el compliment de l’Acord nacional per a fer 
front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i con-
tra l’estigma relacionat
Tram. 356-01175/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU, 
Alba Vergés i Bosch, del GP ERC, Núria Segú Ferré, 
del GP SOC, Eva García i Rodríguez, del GP PPC, 
Marta Ribas Frías, del GP ICV-EUiA, Carme Pérez 
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Martínez, del GP C’s, Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt, Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita 
(reg. 109942).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
18.03.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Ivan Planas, 
director general d’Anàlisi i Seguiment de les 
Finances Públiques, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el compliment 
de l’Acord nacional per a fer front a l’epidè-
mia del VIH a Catalunya i contra l’estigma re-
lacionat
Tram. 356-01176/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU, 
Alba Vergés i Bosch, del GP ERC, Núria Segú Ferré, 
del GP SOC, Eva García i Rodríguez, del GP PPC, 
Marta Ribas Frías, del GP ICV-EUiA, Carme Pérez 
Martínez, del GP C’s, Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt, Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita 
(reg. 109942).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
18.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Pere Soler, 
director general de Serveis Penitenciaris, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el compliment de l’Acord nacional per 
a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i 
contra l’estigma relacionat
Tram. 356-01177/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU, 
Alba Vergés i Bosch, del GP ERC, Núria Segú Ferré, 
del GP SOC, Eva García i Rodríguez, del GP PPC, 
Marta Ribas Frías, del GP ICV-EUiA, Carme Pérez 
Martínez, del GP C’s, Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt, Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita 
(reg. 109942).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
18.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Montse Pi-
neda, en representació del Comitè 1r de De-
sembre, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre el compliment de l’Acord naci-
onal per a fer front a l’epidèmia del VIH a Ca-
talunya i contra l’estigma relacionat
Tram. 356-01178/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del GP CiU, 
Alba Vergés i Bosch, del GP ERC, Núria Segú Ferré, 
del GP SOC, Eva García i Rodríguez, del GP PPC, 
Marta Ribas Frías, del GP ICV-EUiA, Carme Pérez 
Martínez, del GP C’s, Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt, Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita 
(reg. 109942).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
18.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Georgina 
Monge, experta en plans i polítiques d’igual-
tat, davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informi sobre la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 356-01179/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 110068).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 17.03.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals sobre les actuacions previs-
tes per a ajudar les persones i els municipis 
afectats per la ventada del 9 de desembre 
de 2014
Tram. 355-00213/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Pla estratègic de gestió dels espais 
naturals 2015-2020
Tram. 355-00214/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió 20, 
tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 656.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Luis de Val, president de 
Distribuïdors Independents Cinematogràfics 
Associats, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00907/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença de Camilo Tarrazón, presi-
dent del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00915/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença de Julio Lamaña, secretari i 
vocal de relacions internacionals de la Fede-
ració Catalana de Cineclubs, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00920/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença d’Ignacio Segura, direc-
tor general de DeAPlaneta, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00922/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença d’Àlex Martínez Roig, di-
rector general de Continguts de Canal Plus, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00924/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença d’una representació dels 
Cinemes Boliche amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 353-00929/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.
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Compareixença d’una representació dels Ci-
nemes Girona amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00930/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença d’Esteve Riambau, director 
de la Filmoteca de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00931/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença d’Adolfo Blanco, fundador i 
conseller delegat de l’empresa A Contracor-
riente Films, o de la persona d’aquesta em-
presa en qui delegui, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 353-00938/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença de Jaume Ripoll, director 
editorial de la plataforma de cinema en línia 
Filmin, o de la persona d’aquesta entitat en 
qui delegui, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00942/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01168/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 660.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01169/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 660.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01199/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 353-01200/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Compareixença de Francesc Xavier Forca-
dell Esteller, coordinador general de la Dipu-
tació de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 353-01201/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Secretaris, Interven-
tors i Tresorers de l’Administració Local de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrati-
va de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-01202/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 353-01203/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial d’Enginyers Industrials de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 353-01204/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01205/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 353-01206/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació de l’acti-
vitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01207/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i En-
ginyers d’Edificació amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 353-01208/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 353-01209/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 353-01210/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació de la 
Intersindical - Confederació Sindical Cata-
lana amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 353-01211/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença de Salvador Duarte Soto, de 
la Confederació de Treballadors Autònoms 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 353-01212/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01213/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació de la 
Cecot amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 353-01214/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica
Tram. 353-01215/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’ac-
tivitat econòmica
Tram. 353-01216/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 353-01217/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’Oriol Guixà, empresari i 
conseller delegat del grup La Farga, amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01218/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’Alfredo Galán, professor 
de dret administratiu de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 353-01219/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Compareixença de Joan Manuel Trayter Ji-
ménez, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat de Girona, amb relació al Projec-
te de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 353-01220/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença de Martí Boada i Juncà, ci-
entífic ambiental i geògraf, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01221/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’Oriol Mir, catedràtic de 
dret administratiu i processal de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica
Tram. 353-01222/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença de Lluís Xavier Toldrà Basti-
da, advocat, especialista en dret ambiental, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 353-01223/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-01224/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Veïns de la Barceloneta amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01225/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.
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Compareixença d’Itziar González, arquitecta 
i exregidora de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econò-
mica
Tram. 353-01226/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Restauració de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 353-01227/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença de Carme Trilla amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 353-01228/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença de Montserrat Pareja Easta-
way, professora del Departament de Teoria 
Econòmica de la Universitat de Barcelona i 
vicepresidenta de la Xarxa Europea de Re-
cerca en Habitatge, amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01229/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença del síndic de greuges amb 
relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 353-01230/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 353-01231/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 353-01232/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01233/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge
Tram. 353-01234/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 353-01235/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials 
i Culturals amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01236/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01237/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Economistes de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 353-01238/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns i Ve-
ïnes de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge
Tram. 353-01239/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01240/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01241/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Fascicle quart
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Compareixença d’una representació de la 
comissió promotora de la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge amb 
relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 353-01242/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació d’Arrels 
Fundació amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01243/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Privada Foment de l’Habitatge So-
cial amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01244/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença de Guillem Fernàndez, en 
representació de l’Associació Prohabitatge, 
amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01245/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Promotors Públics de 
Sòl i Habitatge amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01246/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença de Clara Cortina i Trilla, 
doctora en demografia i professora de soci-
ologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 353-01247/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’Isabel Pujadas Rúbies, 
catedràtica del Departament de Geografia 
Humana de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge
Tram. 353-01248/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença de Sergio Nasarre, cate-
dràtic de dret civil de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01249/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Compareixença d’Elga Molina i Roig, res-
ponsable de l’Oficina d’Habitatge del Con-
sell Comarcal del Tarragonès, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 353-01250/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de la Propietat 
Urbana de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01251/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelo-
na i Comarques amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01252/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Administradors de Fin-
ques de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01253/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01254/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 353-01255/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01256/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de Cà-
ritas amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01257/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.
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Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
Tram. 353-01258/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació amb relació a la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 353-01259/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Promotors Construc-
tors d’Edificis amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01260/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença d’Agustí Jover i Armengol, 
economista, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01261/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença de José García Montalvo, 
economista, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01262/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença de Pedro Parra Calderón, 
president de la Cooperativa Llar Unió Cata-
lònia, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
Tram. 353-01263/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655.

Compareixença del director general d’Afers 
Religiosos davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals per a explicar les línies de treball 
de la seva direcció general
Tram. 357-00321/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 56 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 
653.

Compareixença del secretari de Salut Públi-
ca davant la Comissió de Salut per a infor-
mar sobre el Pla interdepartamental de salut 
pública
Tram. 357-00702/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 659.
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Compareixença de Ramon Gironès Pagès 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00846/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 
16.03.2015, DSPC-C 662.

Compareixença de Joan Anton Sánchez 
Carreté, assessor fiscal, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00848/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 
16.03.2015, DSPC-C 662.

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de Trànsit davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre les actuacions del Go-
vern amb relació a la nevada del 4 de febrer 
de 2015
Tram. 357-01175/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 660.

Compareixença del director general de Pro-
tecció Civil davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre les actuacions del Go-
vern amb relació a la nevada del 4 de febrer 
de 2015
Tram. 357-01176/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 660.

Compareixença del director general d’Infra-
estructures de Mobilitat Terrestre davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
actuacions del Govern amb relació a la ne-
vada del 4 de febrer de 2015
Tram. 357-01177/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 660.

Compareixença d’una representació d’Aber-
tis davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre les actuacions d’Abertis amb re-
lació a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 357-01179/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 660.

Compareixença del director del Servei Me-
teorològic de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuacions 
del Servei Meteorològic de Catalunya amb 
relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 357-01180/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 660.

Compareixença de la delegada del Govern 
de l’Estat davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre les actuacions de l’Admi-
nistració de l’Estat amb relació a la nevada 
del 4 de febrer de 2015
Tram. 357-01181/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 28 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 660.
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Compareixença d’un representant de la Di-
recció General de Planificació i Recerca en 
Salut davant la Comissió de Salut per a do-
nar compliment a la Resolució 628/X, sobre 
la implantació del model d’atenció oftalmo-
lògica del Pla de salut de Catalunya 2011-
2015 i l’ús de nous fàrmacs per al tractament 
de les patologies oftalmològiques, i per a 
presentar la primera avaluació del model
Tram. 357-01195/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 659.

Compareixença de Carmen Zapata, gerent 
de l’Associació de Sales de Concerts de Ca-
talunya (ASACC), davant la Comissió d’Estu-
di de la Reforma Horària
Tram. 357-01282/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 12.03.2015, 
DSPC-C 658.

Compareixença de Glòria Cabrera, directo-
ra de Comunicació de la Federació Catalana 
de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon), davant la 
Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01283/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 12.03.2015, 
DSPC-C 658.

Compareixença de Xavier Marcé Carol, pre-
sident de l’Associació de Sales de Teatre 
de Catalunya (Adetca), davant la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01284/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 12.03.2015, 
DSPC-C 658.

Compareixença d’Eugeni Sallent, director de 
Televisió de Catalunya, davant la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01285/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 12.03.2015, 
DSPC-C 658.

Compareixença de Luigi Bugalla, membre 
de la Junta Directiva de Teleespectadors 
Associats de Catalunya (TAC), Associació 
de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 357-01286/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Es-
tudi de la Reforma Horària, tinguda el 12.03.2015, 
DSPC-C 658.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona davant la Comissió d’Interior 
per a exposar la seva opinió sobre l’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 357-01302/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 28, tin-
guda el 12.03.2015, DSPC-C 660.

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya davant la Comissió d’Interior per a ex-
posar la seva opinió sobre l’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 357-01303/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 28, tin-
guda el 12.03.2015, DSPC-C 660.
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Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona davant la Comis-
sió d’Interior per a exposar la seva opinió so-
bre l’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 357-01304/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 28, tin-
guda el 12.03.2015, DSPC-C 660.

Compareixença d’Oriol Puig i Godes, direc-
tor del Servei Meteorològic de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre el cas de presumpte blan-
queig de diners pel qual ha estat imputat
Tram. 357-01305/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença de Maite Masià i Ayala, di-
rectora adjunta de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals per a explicar els objectius de la seva 
tasca a l’Oficina
Tram. 357-01306/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre 
les possibles incompatibilitats del director 
del Servei Català de la Salut
Tram. 357-01307/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a explicar els crite-
ris i procediments de tramitació de denúnci-
es presentades a l’Oficina
Tram. 357-01308/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença del director general de Re-
lacions Institucionals i amb el Parlament da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre les iniciatives vinculades al 
banc d’ADN per a la identificació de les per-
sones desaparegudes durant el franquisme i 
sobre el grau de compliment de les mocions 
aprovades en matèria de memòria històrica
Tram. 357-01309/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 56, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 653.

Compareixença de Jaume Font i Paradell, 
director de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a opinar sobre la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 357-01310/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655. Prové 
d’un canvi de tramitació (tram. 352-02771/10).
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Compareixença del secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat per a opinar sobre la Pro-
posició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge
Tram. 357-01311/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655. Pro-
vé d’un canvi de tramitació (tram. 352-02765/10; 352-
02770/10).

Compareixença del director general d’Orde-
nació del Territori i Urbanisme davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat per a opi-
nar sobre la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
Tram. 357-01312/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-C 655. Prové 
d’un canvi de tramitació (tram. 352-02766/10).

Compareixença de Damià Calvet, exsecre-
tari de Territori i Sostenibilitat i director de 
l’Institut Català del Sòl, per a opinar sobre la 
Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 357-01313/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat en la sessió 34, tinguda l’11.03.2015, DSPC-
C 655. Prové d’un canvi de tramitació (tram. 352-
02772/10).

Sessió informativa de la Comissió del Síndic 
de Greuges amb el síndic de greuges per a 
presentar la resolució sobre l’actuació d’ofi-
ci relativa als fets ocorreguts el 4 de febrer 
de 2006 a Barcelona
Tram. 359-00022/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 11 de la Comissió 
del Síndic de Greuges, tinguda el 16.03.2015, DSPC-
C 663.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic 
de Greuges amb el síndic de greuges sobre 
la sentència del Tribunal Constitucional que 
invalida les seves competències com a Au-
toritat Catalana per a la Prevenció de la Tor-
tura
Tram. 359-00023/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 11 de la Comissió 
del Síndic de Greuges, tinguda el 16.03.2015, DSPC-
C 663.

Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb el president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a 
presentar la Memòria del 2014
Tram. 359-00024/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Presentació: (reg. 109535).
Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 17.03.2015.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya corresponent al 2014
Tram. 334-00109/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 109535 / Coneixement i tramesa a 

la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 
en compliment del que disposa l’article 12 de la Llei 
2/2000, de 4 de maig del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, us trameto, adjunta, una còpia en paper i una 
altra en suport informàtic de la Memòria Anual 2014, 
corresponent a les activitats realitzades pel Consell. 
Us trameto també l’Informe en relació amb el compli-
ment de les missions específiques del servei públic de 
competència de la Generalitat de Catalunya de l’any 
2013 i la valoració del Ple del Consell.

Així mateix sol·licito la compareixença davant la co-
missió que considereu més adient per tal de fer-ne la 
presentació.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment,

Roger Loppacher
Barcelona, 12 de març de 2015

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre els estereotips de gènere en 
la publicitat de joguines durant la campanya 
de Nadal 2014-2015
Tram. 337-00047/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 109228 / Coneixement i tramesa a 

la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 

Mesa del Parlament, 17.03.2015

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’informe Els estereotips de 
gènere en la publicitat de joguines durant la campanya 
de Nadal 2014-2015 perquè en tingueu coneixement i 
als efectes oportuns.

Cordialment,

Roger Loppacher i Crehuet
Barcelona, 5 de març de 2015

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

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre el compliment de les missions 
específiques del servei públic de competèn-
cia de la Generalitat de Catalunya correspo-
nent al 2013
Tram. 337-00048/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 109535 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 17.03.2015

N. de la R.: L’escrit corresponent a a quest tràmit es 
reprodueix en l’expedient amb NT 334-00109/10 i l’in-
forme pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

4.87.05. INFORMACIó 166

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 

INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 1808/2013 in-
terposat pel Parlament contra la Llei de l’Es-
tat 16/2012, del 27 de desembre, per la qual 
s’adopten diverses mesures tributàries diri-
gides a la consolidació de les finances pú-
bliques i a l’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 380-00001/10

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 107877 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presiden-
te, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Or-
tega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don An-
drés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-
Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro 
González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez 
Sancho, y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistra-
dos, ha pronunciado

En nombre del Rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1808-2013, 
interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra el 
art. 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la 
que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas 
a la consolidación de las finanzas públicas y al impul-
so de la actividad económica. Ha intervenido y for-
mulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido 
Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, 
que expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El 26 de marzo de 2013 tuvo entrada en el Registro 
General de este Tribunal Constitucional un escrito del 
Letrado del Parlamento de Cataluña, en la representa-
ción que legalmente ostenta, por el que interpone un 
recurso de inconstitucionalidad contra el art. 19 de la 
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adop-
tan diversas medidas tributarias dirigidas a la consoli-

dación de las finanzas públicas y al impulso de la acti-
vidad económica (Ley 16/2012, en adelante).

Comienza el alegato haciendo referencia a los antece-
dentes de la aprobación de la Ley 16/2012, cuyo art. 
19, que regula el impuesto sobre depósitos en las en-
tidades de crédito, no figuraba en el proyecto de ley 
presentado en el Congreso de los Diputados el 28 de 
septiembre de 2012 y aprobado por la Comisión de 
Hacienda y Administraciones públicas con compe-
tencia legislativa plena el 26 de noviembre. Sólo una 
vez enviado el texto aprobado al Senado, el 4 de di-
ciembre, se publicaron las enmiendas entre las que se 
encontraban las número 166 y 169, presentadas por el 
Grupo Parlamentario Popular en el Senado. El origen 
del impuesto sobre depósitos en las cantidades de cré-
dito estatal y su sorpresiva introducción en la trami-
tación de la Ley 16/2012 radica en la doctrina esta-
blecida en la STC 210/2012, de 14 de noviembre, que 
había declarado la constitucionalidad de la Ley de la 
Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviem-
bre de 2001.

a) Expuesta en estos términos la tramitación legislati-
va, afirma, en primer lugar, que el impuesto sobre de-
pósitos en las entidades de crédito es en realidad una 
simulación de impuesto, por lo que su establecimien-
to no puede encontrar amparo en las competencias 
del Estado en materia tributaria reconocidas en el art. 
133.1 y 2 CE. Expone a continuación la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre el reparto competencial 
en materia tributaria, en el que se produce una posi-
ción de preferencia del Estado, como se afirmó en la 
STC 192/2000, de 13 de julio, FJ 6. Esta preferencia 
no supone sin embargo que se pueda anular la potestad 
de las Comunidades Autónomas para establecer tribu-
tos. Se refiere a continuación al art. 31 CE como límite 
a la libertad de configuración de las figuras impositi-
vas que se concreta en que es preciso que cualquier fi-
gura tributaria tenga una finalidad contributiva (se cita 
entre otras la STC 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 
4). Es cierto, añade, que en el sistema tributario espa-
ñol no es desconocido el tipo cero, al que de hecho se 
refiere el art. 55, apartado tres de la Ley general tri-
butaria, sin embargo esta norma no puede interpretar-
se como una autorización al legislador para establecer 
tributos que no den lugar a ingresos tributarios, pues 
ello sería contrario al art. 31 CE, ya que la finalidad de 
obtener ingresos es definitoria del concepto de tributo.

Pues bien, el apartado 8 del art. 19 de la Ley 16/2012 
establece como único tipo impositivo el 0 por 100, de 
manera que el impuesto sobre depósitos en las canti-
dades de crédito no puede identificarse como un tribu-
to, lo que se confirma con la lectura de los apartados 9 
y 10 del mismo precepto, que eximen además de obli-
gaciones formales en este caso. Por ello, el citado im-
puesto es una apariencia de tributo que no puede am-
pararse en los arts. 133.1 y 149.1.14 CE, ni responder a 
la idea de contribución del art. 31.1 CE.
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b) Añade el escrito que el art. 19 de la Ley 16/2012 in-
vade el ámbito reservado a la Ley Orgánica de confor-
midad con el art. 157.3 CE.

En este punto hace referencia tanto al impuesto sobre 
los depósitos en las entidades de crédito establecido 
por Extremadura, como a los posteriores establecidos 
por las Comunidades Autónomas de Andalucía, (Ley 
11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales pa-
ra la reducción del déficit público y para la sosteni-
bilidad); Canarias, (Ley del parlamento de Canarias 
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y 
fiscales); y Asturias (Ley 3/2012, de 28 de diciembre, 
de presupuestos generales para 2013), lo que muestra 
que el contexto en el que se aprobó la Ley 16/2012 ve-
nía determinado por la existencia de tributos similares 
en diversas Comunidades Autónomas.

Pues bien, de acuerdo con la función que con arreglo 
al art. 157.3 CE tiene la Ley Orgánica 8/1980, de 22 
de septiembre, de financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA), sólo a ésta, y a las leyes a que 
se refiere el art. 133.2 CE, corresponde delimitar las 
competencias financieras de las Comunidades Autó-
nomas. En consecuencia, resulta contrario al esquema 
constitucional que se describe la finalidad del art. 19 
de la Ley 16/2012, que se justifica en el preámbulo de 
la norma en la necesidad de asegurar «un tratamiento 
fiscal armonizado que garantice más eficiencia en el 
funcionamiento del sistema financiero».

De esta manera, y aunque dicho tratamiento fiscal ar-
monizado pueda ser una finalidad constitucionalmen-
te legítima, en la medida que se proyecte sobre com-
petencias financieras de las Comunidades Autónomas 
se debería llevar a cabo mediante la norma habilitada 
por el art. 157.3 CE, siendo en definitiva inadmisible 
constitucionalmente la utilización de una ley ordinaria 
para conseguir un objetivo que la Constitución reserva 
a la ley orgánica.

En definitiva, el objetivo que se pretende con la crea-
ción del impuesto es limitar la autonomía financiera 
de las Comunidades Autónomas impidiendo que éstas 
graven mediante impuestos el mismo hecho imponible 
que regula el art. 19 de la Ley 12/2012, lo que impli-
ca que mediante dicho artículo el Estado impone una 
prohibición contraria a la autonomía financiera de las 
Comunidades Autónomas, en relación con el estable-
cimiento de tributos propios [art. 156.1 CE, en rela-
ción con los arts. 133.2 y 157.1 b) CE, y, para el caso 
de Cataluña, art. 203.5 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña].

Concluye así que el art. 19 de la Ley 16/2012 invade el 
ámbito reservado por la Constitución a la ley orgánica.

c) El tercer motivo de inconstitucionalidad se dirige 
únicamente contra el apartado 13 del art. 19 de la Ley 
16/2012, que considera inconstitucional por tratar-
se de una norma puramente interpretativa del art. 6.2 
LOFCA.

Este precepto limita la compensación a las Comunida-
des Autónomas cuyos tributos fueran similares a los 
que establece la ley estatal impugnada, si bien única-
mente cuando éstos hayan sido establecidos en una ley 
aprobada con anterioridad al 1 de diciembre de 2012. 
Se establece así una interpretación limitativa del al-
cance de la compensación contenida en el art. 6.2 LO-
FCA lo que no es admisible constitucionalmente de 
acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional 
(se cita la STC 214/1989, FJ 5).

2. Por providencia de 23 de abril de 2013 el Pleno del 
Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección 
Cuarta, acordó admitir a trámite el recurso de incons-
titucionalidad, dar traslado de la demanda y documen-
tos presentados, conforme establece el art. 34 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al 
Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto 
de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Minis-
tro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince 
días pudieran personarse en el proceso y formular las 
alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, 
se ordenó publicar la incoación del recurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado», lo que se llevó a efecto en el 
núm. 114, de 13 de mayo de 2013.

3. El 10 de mayo de 2013 se registró el escrito del Abo-
gado del Estado por el que se solicita se le tenga por 
personado, en la representación que legalmente os-
tenta, así como que se le conceda una prórroga por el 
máximo legal del plazo para formular alegaciones.

4. El Pleno, mediante providencia de 13 de mayo de 
2013, acuerda incorporar a las actuaciones el escrito 
del Abogado del Estado, teniéndosele por personado 
en el presente proceso, así como conceder la prórroga 
solicitada, ampliando en ocho días más el plazo esta-
blecido en la anterior providencia de 23 de abril.

5. Mediante escrito presentado en el Registro de este 
Tribunal con fecha de 16 de mayo de 2013, el Presi-
dente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de 
la Cámara por el que se persona en el procedimiento 
y ofrece su colaboración a efectos del art. 88.1 LOTC.

6. El 17 de mayo de 2013 se registró el escrito del Pre-
sidente del Congreso de los Diputados comunicando 
el acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que ésta se 
persona en el procedimiento y da por ofrecida su cola-
boración a los efectos del art. 88.1 LOTC, remitiendo 
asimismo el recurso a la Dirección de estudios, análi-
sis y publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secre-
taría General.

7. El 7 de junio de 2013 tiene entrada en este Tribunal 
el escrito de alegaciones del Abogado del Estado.

Comienza describiendo los elementos esenciales del 
impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito 
regulado en el art. 19 de la Ley 16/2012, refiriéndose 
también a la relación que el presente asunto tiene con 
los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el 
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Presidente del Gobierno contra el Decreto-ley de Cata-
luña 5/2012, de 18 diciembre, recurso registrado con el 
núm. 7279-2012 en este Tribunal; así como con el re-
curso interpuesto contra el art. 41 y la disposición final 
séptima de la Ley del Principado de Asturias 3/2012, 
de 28 diciembre, de presupuestos generales para 2013, 
registrado con el núm. 631-2013. Añade que además, 
el presente proceso guarda relación directa con los re-
cursos 1873-2013 y 1881-2013 interpuestos, respectiva-
mente, por el Gobierno de Cataluña y el Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, contra el mismo 
art. 19 de la Ley 16/2012 aquí impugnado.

Se examinan a continuación los tres motivos de in-
constitucionalidad, interesando la desestimación ínte-
gra del presente recurso.

a) El impuesto sobre depósitos en las entidades de cré-
dito establecido por el Estado es un auténtico impues-
to que no infringe precepto constitucional alguno. Para 
llegar a esta conclusión se refiere el escrito a la potestad 
tributaria originaria del Estado, tal y como ha sido in-
terpretada en general por la doctrina de este Tribunal 
(STC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 7 entre otras), y, con-
cretamente, por la STC 210/2012, de 14 de noviembre, 
que efectivamente declaró la compatibilidad del im-
puesto sobre depósitos en las entidades de crédito ex-
tremeño con las figuras tributarias estatales existentes 
al tiempo de dictarse aquella Sentencia, pero que no 
restringe a futuro la potestad tributaria originaria que 
corresponde al Estado, y en concreto no le impide esta-
blecer un impuesto sobre depósitos en las entidades de 
crédito de ámbito estatal como así se ha hecho.

Añade que el impuesto estatal persigue una finalidad 
legítima, de carácter extrafiscal, tal y como ha veni-
do reconociendo como posible el Tribunal Constitu-
cional. En concreto sobre la finalidad recaudatoria y 
el principio de capacidad económica reconocidos en 
el art. 31 CE, afirma que la Constitución exige efec-
tivamente que todo tributo esté anudado a una mani-
festación de riqueza, de modo que sin ésta no puede 
existir aquél, pero en ningún momento impide que, 
transitoriamente y en atención a otros fines constitu-
cionalmente legítimos, el legislador pueda configurar 
un tributo cuyo hecho imponible sea una manifesta-
ción de riqueza con un tipo cero de gravamen inicial. 
Es más, el establecimiento de tributos con tipo cero, 
a que se refiere el art. 55 de la Ley general tributaria, 
no constituye ninguna novedad en nuestro sistema tri-
butario, citándose a esos efectos el caso del impuesto 
especial sobre el vino y bebidas fermentadas, regulado 
en los arts. 27 y siguientes de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de impuestos especiales, y cuyo art. 30 es-
tablece un gravamen cero.

De otro lado, existen razones de política económica 
que justificaron el establecimiento inicial de un tipo 
cero en el art. 19 de la Ley 16/2012, cuya finalidad 
declarada en el preámbulo es asegurar un tratamiento 
fiscal armonizado que garantice una mayor eficiencia 

en el funcionamiento del sistema financiero. Se refiere 
en este punto el alegato a la crisis financiera, recogien-
do algunas afirmaciones del informe anual del Banco 
de España de 2008 en las que se aprecia su singular 
gravedad, que probablemente sólo encuentre parangón 
con la crisis de 1929. Cita también los informes de esta 
entidad de los años 2009 y 2011. En relación en con-
creto con la situación de las entidades de depósito es-
pañolas se cita el informe de estabilidad financiera del 
Banco de España de noviembre 2012 destacando de 
forma pormenorizada el relato de las tensiones finan-
cieras en el área del euro que se exponen en el mismo, 
así como los problemas de financiación de las entida-
des bancarias, derivados de no poder acceder con fa-
cilidad a los mercados mayoristas de financiación, así 
como la bajada de la rentabilidad de las entidades de 
depósito. Pues bien, dado el agravamiento de la cri-
sis que destaca el Boletín económico del Banco de Es-
paña de marzo 2013, no puede desconocerse la gra-
ve incidencia que un impuesto sobre depósitos en las 
entidades de crédito como el establecido por Extrema-
dura, Andalucía, Canarias, Cataluña y Asturias oca-
siona en un sector financiero ya deteriorado por la cri-
sis. Expone seguidamente en detalle los desequilibrios 
del sistema financiero que afectan, de un lado, al sec-
tor de las entidades de depósito y su reestructuración; 
y, de otro lado, al acceso al crédito de las empresas y 
las economías domésticas y, por tanto, en definitiva, al 
propio crecimiento económico.

En este contexto, el art. 19 de la Ley 16/2012 se in-
cardina no sólo en la competencia contenida en el art. 
149.1.14 CE, sino también en el título contenido en el 
ordinal decimotercero del mismo art. 149.1 CE. Insis-
te en este punto en que, además de la finalidad fiscal, 
la norma tiene un claro fin extrafiscal, constitucional-
mente legítimo y estrechamente vinculado con la gra-
ve situación de crisis financiera que afecta a las entida-
des de depósito en España.

En fin, el impuesto sobre depósitos en las entidades de 
crédito estatal pretende asegurar un tratamiento fiscal 
armonizado, lo que debe igualmente enmarcarse en el 
ámbito de la carta de emplazamiento que el 27 de fe-
brero de 2012 la Comisión Europea remitió al Minis-
tro de Asuntos Exteriores sobre la posible incompati-
bilidad con los arts. 49 (derecho de establecimiento), 
56 (libre circulación de servicios) y 63 (libre circula-
ción de capitales) del Tratado de funcionamiento de la 
Unión Europea de ciertas disposiciones de la legisla-
ción tributaria española referente al impuesto que se 
aplica a los bancos en algunas Comunidades Autóno-
mas. La carta se refería en concreto a las ventajas fis-
cales de los impuestos extremeño y andaluz en función 
de la localización de la sede social y sucursales. En es-
te sentido, la creación del impuesto sobre depósitos en 
las entidades de crédito estatal debe enmarcarse tam-
bién en la corriente actual en el seno de la Unión Euro-
pea en relación con el gravamen de determinadas ope-
raciones financieras.
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b) El art. 19 de la Ley 16/2012 no invade el ámbito 
reservado a una ley orgánica, ya que resulta evidente 
que cuando el preámbulo de la ley alude a la finalidad 
de asegurar un tratamiento fiscal armonizado no está 
utilizando dicho término en el sentido técnico jurídico 
constitucional del art. 150.3 CE. Añade que notoria-
mente no existe una reserva constitucional de ley de 
armonización sino que la Constitución habilita, cuan-
do concurra el presupuesto constitucional, al Estado 
para dictar leyes de armonización. En este sentido, y 
tal y como afirmó la STC 76/1983, de 5 de agosto, este 
mecanismo es una norma de cierre del sistema, «apli-
cable sólo a aquellos supuestos en que el legislador es-
tatal no disponga de otros cauces constitucionales para 
el ejercicio de su potestad legislativa» (FJ 3).

En este caso, el Estado ha entendido correctamen-
te que los títulos competenciales de los arts. 133.1 y 
149.1.13 y 14 CE amparan plenamente el dictado del 
art. 19 de la Ley 16/2012, por lo que no sólo era in-
necesario, sino que hubiera sido constitucionalmente 
reprochable acudir a una ley armonizadora. Además 
es evidente que no se invade el ámbito reservado a la 
ley orgánica por parte del art. 157.3 CE, pues el art. 19 
se limita a establecer un impuesto estatal que grava un 
hecho imponible sujeto ya a imposición por algunas 
Comunidades Autónomas, por lo que en aplicación del 
art. 6.2 LOFCA se ponen en marcha los mecanismos 
de coordinación y compensación allí previstos. Esto 
es, se utiliza el ámbito de aplicación del art. 6.2 LO-
FCA en la forma allí prevista.

c) Rechaza finalmente la inconstitucionalidad del art. 
19.13, pues frente a lo alegado en la demanda no se 
trata en este caso de una norma puramente interpreta-
tiva del art. 6.2 LOFCA. Avala esta conclusión la doc-
trina contenida en la STC 247/2007, de 12 diciembre, 
FJ 8, de manera que «una cosa es que dicho legislador 
estatal realice con pretensiones normativas de validez 
general, una interpretación genérica y abstracta del 
sistema constitucional y estatutario de distribución de 
competencias, con pretensiones de vinculación a las 
Comunidades Autónomas... y otra muy distinta que, 
en el ejercicio de las competencias que la Constitución 
y los Estatutos de Autonomía le atribuyen para la or-
denación de un sector material concreto, dicho legisla-
dor deba proceder a una interpretación del alcance de 
los límites de su propia competencia» (con cita de las 
SSTC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 6 y 227/1988, de 
29 de noviembre, FJ 3).

En consecuencia, la Ley recurrida no asume indebida-
mente papel alguno que corresponda al constituyen-
te, sino que lo que hace es concretar los criterios que 
se definen en la LOFCA, tal y como avaló el Tribunal 
Constitucional en la STC 101/2013, de 23 de abril, FJ 
6, y dentro del propio tenor literal del art. 6.2 LOFCA, 
que establece que será el Estado el que habrá de instru-
mentar las medidas de compensación o coordinación 
adecuadas en favor de las Comunidades Autónomas.

Añade, en fin, que el art. 19.13 de la Ley 16/2012 tiene 
también la finalidad legítima de evitar que durante la 
tramitación parlamentaria del impuesto sobre depó-
sitos en las entidades de crédito estatal Comunidades 
Autónomas que hasta el momento no habían mostra-
do interés alguno en gravar ese hecho imponible, lo 
hicieran precipitadamente adelantándose al legislador 
estatal tal y como hizo Cataluña. En todo caso, el pe-
riodo impositivo del impuesto catalán coincide con el 
año natural, devengándose el impuesto el último día 
del periodo impositivo, por tanto el primer ingreso 
por el impuesto establecido no se realizará hasta antes 
del 31 marzo 2013. Se refiere también a la tramitación 
legislativa del tributo establecido por Cataluña, que 
permite comprobar que su creación fue oportunista, 
una vez que al menos desde el 29 noviembre 2012 era 
conocida la intención de crear un impuesto sobre de-
pósitos en las entidades de crédito estatal, citando asi-
mismo las palabras del portavoz del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña que declaró que la aproba-
ción del Decreto-ley 5/2012 tenía como finalidad el 
«blindaje» del espacio fiscal de esta Comunidad Au-
tónoma. En todo caso, el impuesto sobre depósitos en 
las entidades de crédito catalán no cumplía en ningún 
supuesto los requisitos de la compensación del art. 6.2 
LOFCA ya que el tributo creado por esta Comunidad 
Autónoma no comenzaría a percibir los ingresos has-
ta finales de 2013, de manera que no habría pérdida 
recaudatoria estrictamente. Finaliza afirmando que la 
aprobación in extremis de tributos autonómicos con 
la sola finalidad –expresamente declarada– de acce-
der a la compensación estatal resulta manifiestamente 
contraria al espíritu y a la letra del art. 6.2 LOFCA, 
lo que igualmente avala la constitucionalidad del art. 
19.13, que precisamente intenta evitar este tipo de ma-
niobras.

8. Por providencia de 17 de febrero de 2014 se señaló 
el día 19 del mismo mes y año, para deliberación y vo-
tación de la presente Sentencia.

II. Fundamentos juridicos

1. El Parlamento de Cataluña promovió recurso de in-
constitucionalidad contra el art. 19 de la Ley 16/2012, 
de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas me-
didas tributarias dirigidas a la consolidación de las fi-
nanzas públicas y al impulso de la actividad económi-
ca (en adelante, Ley 16/2012).

El precepto impugnado establece el «impuesto sobre 
los depósitos en las entidades de crédito», con la finali-
dad, expresada en el preámbulo de la norma, de «ase-
gurar un tratamiento fiscal armonizado que garantice 
una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema 
financiero».

El impuesto sobre depósitos en las entidades de crédi-
to tiene los siguientes elementos esenciales:
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– Se define como un tributo de carácter directo que 
grava «los depósitos constituidos en las entidades de 
crédito» (art. 19.1).

– Su ámbito territorial de aplicación es el territorio 
español, «sin perjuicio de los regímenes tributarios 
forales de concierto y convenio económico en vigor, 
respectivamente, en los territorios históricos del País 
Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra» (art. 19.2).

– El hecho imponible lo constituye «el mantenimiento 
de fondos de terceros, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica, por los contribuyentes señalados en el aparta-
do Seis de este artículo, y que comporten la obligación 
de restitución, a excepción de los fondos mantenidos 
en sucursales fuera del territorio español» (art. 19.3 de 
la Ley 16/2012).

– Su periodo impositivo es el año natural con carácter 
general (art. 19.5).

– Los contribuyentes son las entidades de crédito de-
finidas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 
1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho 
vigente en materia de entidades de crédito al de las Co-
munidades Europeas así como las sucursales en territo-
rio español de entidades de crédito extranjeras (art. 19.6).

– La base imponible del tributo está integrada por «el 
importe resultante de promediar aritméticamente el 
saldo final de cada trimestre natural del periodo impo-
sitivo, correspondiente a la partida 4 ‘Depósitos de la 
clientela’ del Pasivo del Balance reservado de las en-
tidades de crédito, incluidos en los estados financieros 
individuales» (art. 19.7), con los ajustes a que se refiere 
el mismo precepto.

– La cuota íntegra «será el resultado de aplicar a la ba-
se imponible el tipo de gravamen del 0 por 100» (art. 
19.8 Ley 16/2012). Las obligaciones de presentar au-
toliquidación (art. 19.9 Ley 16/2012), así como las de 
realizar pagos a cuenta (art. 19.10) se supeditan a que 
la cuota sea superior a cero euros.

– Se habilita a la Ley de presupuestos generales del 
Estado para modificar el tipo de gravamen y el pago a 
cuenta (art. 19.11 Ley 16/2012).

– El apartado 13 prevé la aplicación de la compen-
sación a que se refiere el art. 6.2 de la Ley Orgáni-
ca 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas (LOFCA, en lo que sigue) a 
«aquellos tributos propios de las Comunidades Autó-
nomas establecidos en una Ley aprobada con anterio-
ridad a 1 de diciembre de 2012».

2. Según ha quedado expuesto con mayor detalle en 
los antecedentes, la demanda solicita la declaración de 
inconstitucionalidad del art. 19 de la Ley 16/2012 por 
tres motivos:

En primer lugar, el impuesto sobre depósitos en las en-
tidades de crédito sería en realidad la simulación de un 
impuesto, que por lo tanto no tiene encaje en el con-

cepto de tributo del art. 31.1 CE toda vez que su única 
finalidad es armonizar la imposición sobre los depósi-
tos bancarios, pero no recaudar, como es propio de to-
do tributo. En consecuencia, su creación por el Estado 
no puede ampararse en las competencias para crear 
tributos (arts. 133.1 y 149.1.14 CE).

En conexión con el argumento anterior, se sostiene 
en la demanda que el Estado ostenta efectivamente la 
competencia para armonizar la imposición sobre los 
depósitos bancarios, si bien ello debe hacerse median-
te la Ley Orgánica a que se refiere el art. 157.3 CE, 
que en estos momento es la Ley Orgánica 8/1980, de 
22 de septiembre, de financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA, en lo que sigue). Sólo a esta nor-
ma corresponde la delimitación de las competencias 
financieras de las Comunidades Autónomas. En con-
secuencia, el art. 19 de la Ley 16/2012 habría invadido 
el ámbito constitucionalmente reservado a la ley orgá-
nica por el art. 157.3 CE.

El apartado 13 del art. 19 resultaría además inconstitu-
cional porque limitaría indebidamente el alcance de la 
compensación en caso de ocupación de hechos impo-
nibles por parte del Estado, tratándose de una norma 
meramente interpretativa del art. 6.2 LOFCA que ade-
más vulnera la autonomía financiera de las Comunida-
des Autónomas (art. 156.1 CE).

El Abogado del Estado interesa la desestimación del 
recurso a partir de las siguientes alegaciones:

El impuesto sobre depósitos en las entidades de crédi-
to tiene la legítima finalidad de asegurar un tratamien-
to fiscal armonizado que garantice una mayor eficien-
cia en el funcionamiento del sistema financiero. Por 
tanto, su creación se incardina en las competencias 
que al Estado reserva la Constitución (arts. 133.2 y 
149.1.14 CE), teniendo además una finalidad extrafis-
cal amparable en el art. 149.1.13 CE, y sin que deje de 
tener encaje en el concepto de tributo del art. 31.1 CE 
por el mero hecho de tener un tipo de gravamen cero.

Tampoco se invade el ámbito correspondiente a la LO-
FCA, sino que precisamente se aplica el art. 6.2 de es-
ta norma, que permite la ocupación de hechos imponi-
bles por el Estado.

Finalmente, el art. 19.13 no es una norma meramente 
interpretativa que asuma indebidamente papel alguno 
que corresponda al constituyente, como sostiene la de-
manda, sino que se limita a concretar los criterios que 
se establecen en la LOFCA tal y como reclama el pro-
pio tenor literal de su art. 6.2.

3. Con carácter previo al examen de fondo, y en la me-
dida en que pueda condicionar el posterior examen, 
debemos considerar la incidencia que en este proceso 
tiene la modificación del art. 19 de la Ley 16/2012 que 
se impugna, mediante el art. 124 del Real Decreto-ley 
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas ur-
gentes para el crecimiento, la competitividad y la efi-
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ciencia (Real Decreto-ley 8/2014, en adelante), y por la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre.

El preámbulo del Real Decreto-ley 8/2014 justifica la 
modificación en la aprobación de impuestos autonómi-
cos con posterioridad a la tramitación legislativa del 
precepto que ahora se impugna, situación que «hace 
necesaria esta modificación urgente con el objeto de 
garantizar una tributación armonizada de los depósi-
tos constituidos en las entidades de crédito en todo el 
territorio español. A tal fin, se establece, con efectos 
desde el 1 de enero de 2014, un tipo de gravamen del 
0,03 por 100, cuya recaudación será destinada a las 
Comunidades Autónomas donde radiquen la sede cen-
tral o las sucursales de los contribuyentes en las que se 
mantengan los fondos de terceros gravados. Además, 
se introducen mejoras técnicas en la configuración de 
la base imponible del impuesto».

En concreto, se introducen las siguientes modificacio-
nes en la norma impugnada en este proceso:

a) Se otorga nueva redacción a los apartados 5 («Perío-
do impositivo y devengo»); y 7 a 10 («Base imponible»; 
«Cuota tributaria», «Autoliquidación» y «Obligación 
de realizar pago a cuenta»), lo que tiene como principal 
consecuencia que el tributo deja de ser un impuesto a ti-
po cero para tener un tipo de gravamen del 0,03 por 100.

b) Se añade un párrafo al apartado 13, limitativo de la 
compensación, con el siguiente tenor:

«Respecto de los periodos impositivos que se inicien a 
partir del 1 de enero de 2014, las medidas de compensa-
ción en favor de las Comunidades Autónomas estableci-
das con base en el art. 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, se 
minorarán en el importe de la recaudación que se distri-
buya a las correspondientes Comunidades Autónomas 
de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente.»

c) Se renumera el apartado 14, que pasa a ser el 15, 
y se añade un nuevo apartado 14, con efectos desde 
el 1 de enero de 2014, intitulado «Distribución de la 
recaudación», y que tiene como consecuencia atribuir 
íntegramente la recaudación obtenida con el impuesto 
sobre depósitos en las entidades de crédito a todas las 
Comunidades Autónomas, repartiéndose entre ellas en 
función de los criterios allí establecidos.

d) Finalmente, el art. 124.2 del Real Decreto-ley 
8/2014 añade una disposición transitoria única en la 
Ley 16/2012, estableciéndose que el tributo estará en 
vigor hasta que se reforme el sistema de financiación 
de las Comunidades Autónomas. En esencia, este régi-
men implica que el Estado transferirá a las Comunida-
des Autónomas el referido importe correspondiente a 
la recaudación del impuesto sobre depósitos en las en-
tidades de crédito sin que ello suponga una modifica-
ción del fondo de suficiencia global regulado en el art. 
21 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas. Esto es, dicho fondo no se verá disminui-

do con la recaudación obtenida por el impuesto sobre 
depósitos en las entidades de crédito.

La modificación del art. 19 de la Ley 16/2012, cuyas 
líneas generales se han expuesto, en principio hace per-
der virtualidad al principal motivo impugnatorio, que 
se refería precisamente a que el impuesto sobre depó-
sitos en las entidades de crédito era una simulación de 
impuesto porque tenía un tipo de gravamen de cero, 
siendo su única finalidad la de armonizar el poder tribu-
tario de las Comunidades Autónomas en esta concreta 
materia. A partir de la modificación acometida por el 
Real Decreto-ley 8/2014, y por la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, el impuesto sobre depósitos en las entidades 
de crédito estatal tiene ahora un tipo de gravamen del 
0,03 por 100, estableciéndose además que el importe 
de su recaudación se repartirá íntegramente entre todas 
las Comunidades Autónomas hayan o no establecido un 
impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito, en 
función de los criterios que recoge la norma.

Ahora bien, el hecho de que la impugnación haya per-
dido parcialmente su finalidad a la luz de la vigente 
regulación del tributo no impide, según nuestra reitera-
da doctrina, el examen de fondo del primer motivo de 
inconstitucionalidad, en conexión con el segundo, dado 
su evidente contenido competencial, que no puede con-
siderarse resuelto tras las modificaciones legislativas 
antes indicadas [por todas, SSTC 134/2011, de 20 de 
julio, FJ 2 b); y 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 2 b)].

4. Estamos ya en condiciones de examinar el fondo del 
recurso de inconstitucionalidad.

Como primer motivo, la demanda considera que el im-
puesto sobre depósitos en las entidades de crédito estable-
cido por el Estado es un tributo simulado, que no reúne las 
condiciones del concepto de tributo del art. 31.1 CE, por lo 
que su creación no puede ampararse en sus competencias 
para crear tributos (arts. 133.1 y 149.1.14 CE).

Efectivamente el encuadre competencial del precep-
to impugnado depende de la naturaleza jurídica del 
impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito, 
cuyo examen deberá realizarse en primer lugar, parti-
endo de que «las prestaciones patrimoniales de carác-
ter público tienen cada una de ellas la naturaleza pro-
pia y específica que les corresponda de acuerdo con su 
presupuesto de hecho y en función de su configuración 
y estructura jurídica, no pudiendo hacerse depender, 
en ningún caso, de la mera denominación que el le-
gislador, a su discreción, les asigne» (STC 83/2014 de 
29 de mayo, FJ 3 con cita de, entre otras, las SSTC 
296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4; y 73/2011, de 19 
de mayo, FJ 4).

a) Uno de los elementos centrales de la noción de tri-
buto es su finalidad recaudatoria, o lo que es lo mis-
mo, allegar recursos a la hacienda pública, inherente a 
la propia función de sostener la financiación del gasto 
público a que se refiere el art. 31.1 CE.
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Dicha finalidad central, predicable del conjunto del 
sistema tributario, no impide sin embargo que las con-
cretas figuras tributarias pueden perseguir, además, 
otras finalidades, distintas de la puramente recauda-
toria, denominadas por ello «extrafiscales». De he-
cho, en los sistemas tributarios modernos, en los que 
coexisten diversas figuras tributarias, es frecuente que 
además de la recaudatoria se persigan otras finalida-
des [como dijimos, con respecto del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, en la STC 19/2012, de 15 
de febrero, FJ 3 a)]. De esta manera, y como recorda-
mos recientemente, «difícilmente habrá impuestos ex-
trafiscales químicamente puros» ya que «resulta evi-
dente que todos los impuestos sin excepción producen 
otros efectos, además de la recaudación de ingresos, 
de manera que es preciso distinguir entre los fines y 
sus efectos, queridos o no, que la norma tributaria pro-
duce en la vida social y económica» [STC 53/2014, de 
10 de abril, FJ 6 c)]. En suma, «el tributo puede no 
ser sólo una fuente de ingresos, una manera de allegar 
medios económicos a los entes territoriales para satis-
facer sus necesidades financieras (fin fiscal), sino que 
también puede responder a políticas sectoriales dis-
tintas de la puramente recaudatoria (fin extrafiscal)» 
[STC 19/2012, FJ 3 a), con cita de las SSTC 37/1987, 
de 26 de marzo, FJ 13; 197/1992, de 19 de noviembre, 
FJ 6; 194/2000, de 19 de julio, FJ 7; 276/2000, de 16 
de noviembre, FJ 4; y 179/2006, de 13 de junio, FJ 3].

El legislador dispone así de un amplio margen de con-
figuración a la hora de establecer un tributo con otras 
finalidades adicionales, no propiamente recaudatorias 
sino de ordenación. Esta libertad del legislador debe 
obviamente ejercerse de conformidad con la Constitu-
ción, respetando, en concreto y por lo que en este pro-
ceso interesa, tanto el orden competencial establecido 
en la misma (tempranamente, STC 37/1987, de 26 de 
marzo, FJ 13, sobre el «impuesto sobre tierras infrau-
tilizadas establecido por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía»), como los principios de justicia tributaria 
a los que se refiere el art. 31.1 CE. Entre dichos prin-
cipios ocupa una posición central el principio de ca-
pacidad económica [STC 53/2014, FJ 6 c), con cita de, 
entre otras, las SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13; 
y 194/2000, de 19 de julio, FJ 8].

Esto significa que el legislador (estatal o autonómico) no 
podrá establecer tributos sobre una materia que no re-
fleje riqueza real o potencial, o lo que es lo mismo, sea 
inexpresiva de capacidad económica (STC 193/2004, 
de 4 de noviembre, FJ 5), exigiéndose por tanto siem-
pre que se someta a tributación «una concreta manifes-
tación de riqueza o de renta real, que no inexistente, vir-
tual o ficticia» (SSTC 221/1992, de 11 de diciembre, FJ 
4; 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 6; y 19/2012, de 15 
de febrero, FJ 7). Ahora bien, ello no implica sin em-
bargo que toda fuente de capacidad económica deba ser 
objeto de gravamen ni que éste deba configurarse siem-
pre de la misma manera. En efecto, y como también he-
mos reiterado, el legislador puede, en ocasiones, declarar 

la exoneración de determinadas rentas cuando exista la 
oportuna justificación, y siempre que ello no suponga el 
desconocimiento de los límites al ejercicio del poder tri-
butario que se derivan de los principios constitucionales 
contenidos en el art. 31.1 CE [STC 19/2012, FJ 3 d) con 
cita de, entre otras muchas, las SSTC 27/1981, de 20 de 
julio, FJ 4; 221/1992, de 11 de diciembre, FJ 4; 214/1994, 
de 14 de julio, FJ 5; 46/2000, de 14 de febrero, FJ 4, y 
7/2010, de 27 de abril, FJ 6]. De esta manera, el empleo 
de las técnicas desgravatorias por el legislador puede 
llevar al resultado de que algunas fuentes de capacidad 
económica, estando formalmente sujetas al impuesto, 
estén exentas de tributación. Así sucede siempre que la 
ley prevé un mínimo exento o una deducción, o incluso 
un tipo de gravamen cero, como es el caso en el impues-
to sobre el vino (art. 30 de la Ley 38/1992, del 28 de di-
ciembre, de impuestos especiales); o, en el impuesto de 
sociedades, los fondos de pensiones regulados en el tex-
to refundido de la Ley de regulación de los planes y fon-
dos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/2002, de 29 de noviembre art. 29 de la Ley 27/2014 
(art. 29 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, regula-
dora del impuesto de sociedades); o cuando se estable-
ce una exención temporal total, como la que estuvo en 
vigor durante los ejercicios 2008 a 2010, en el impuesto 
sobre el patrimonio (Ley 4/2008, de 23 de diciembre, 
por la que se suprime el gravamen del impuesto sobre el 
patrimonio); o, por poner sólo un ejemplo más, así suce-
de con las personas físicas eximidas de gravamen en el 
impuesto sobre las actividades económicas (art. 82 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley regulado-
ra de las haciendas locales). En concreto la posibilidad 
de emplear un tipo de gravamen cero se encuentra ade-
más expresamente contemplada en el art. 55.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que dis-
pone que «[l]a ley podrá prever la aplicación de un tipo 
cero, así como de tipos reducidos o bonificados». Todos 
estos antecedentes, basados en legislación ordinaria que, 
como es obvio, no constituyen canon de constituciona-
lidad, son reveladores de que la técnica utilizada por el 
precepto impugnado en este recurso, es sobradamente 
conocida en nuestro derecho tributario.

La conclusión de lo expuesto, a los efectos que aquí 
interesan, es que, siendo la finalidad de recaudar con-
sustancial al propio concepto de tributo, la misma se 
predica del conjunto del sistema tributario, sin impe-
dir el empleo de técnicas desgravatorias, entre las que 
se encuentra el tipo de gravamen cero.

En el caso del impuesto sobre depósitos en las entida-
des de crédito, es evidente su finalidad de armonizar la 
sujeción a gravamen de la imposición sobre los depósi-
tos en entidades de crédito, tal y como se anuncia en el 
propio preámbulo de la norma reguladora. Siendo esta 
finalidad en principio legítima, como de hecho asume 
la propia demanda cuando se refiere al segundo motivo 
de inconstitucionalidad, lo determinante a efectos del 
art. 31.1 CE es que en el hecho imponible del tributo 
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aparece efectivamente una fuente de capacidad econó-
mica, concretada en «el mantenimiento de fondos de 
terceros, cualquiera que sea su naturaleza jurídica..., y 
que comporten la obligación de restitución» (art. 19.3 
Ley 16/2012). Esta fuente de riqueza se cuantifica en la 
base imponible del tributo (art. 19.7 de la Ley 16/2012), 
si bien en la regulación inicial no se encuentra efecti-
vamente sujeta a gravamen al establecerse inicialmente 
un tipo de gravamen cero (art. 16.8), que podrá ser mo-
dificado mediante Ley de presupuestos, según la habi-
litación contenida en el art. 19.11 de la misma Ley.

El art. 31 CE impone un deber general de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos a través de un 
sistema tributario que, teniendo en cuenta la capaci-
dad económica de cada contribuyente, alcance el valor 
superior de justicia y se inspire en los principios de 
igualdad y progresividad, con el límite absoluto de su 
alcance confiscatorio.

El hecho de que estas prescripciones sólo tengan sen-
tido partiendo de una posición jurídica de los ciudada-
nos como sometidos a una obligación positiva de con-
tribuir al sostenimiento de los gastos públicos, y de 
que en función de esta obligación se definan los prin-
cipios en que debe inspirarse el sistema tributario, no 
significa que, a sensu contrario, no pueda calificarse 
de tributaria una regulación que contemple una de-
terminada capacidad económica, la configure como 
hecho imponible de un tributo y la desarrolle de tal 
modo que no termine en la obtención de una cuota tri-
butaria, y en este sentido ha de interpretarse la expre-
sión contenida en el fundamento jurídico 6 c) párrafo 
segundo in fine de la STC 53/2014, de 10 de abril.

De acuerdo con el razonamiento que ha quedado ex-
puesto, la anterior configuración del tributo encuentra 
cabida en el art. 31.1 CE, lo que permite descartar que 
estemos ante una simulación de impuesto en los térmi-
nos sostenidos en la demanda.

b) Concluida la naturaleza tributaria del impuesto so-
bre depósitos en las entidades de crédito, ninguna du-
da plantea la competencia del Estado para establecer 
un impuesto con la citada finalidad de asegurar un tra-
tamiento fiscal armonizado de esta materia imponible.

Con carácter general, hemos reiterado que el art. 
149.1.14 CE confiere al Estado la competencia exclu-
siva para dictar un conjunto de normas en materia de 
«hacienda general» que proporcionen el marco jurídico 
para la estructura y funcionamiento del sistema tribu-
tario, ordenando mediante ley los principios con arre-
glo a los cuales se ha de regir la materia tributaria [STC 
19/2012, FJ 3 b); con cita de las SSTC 19/1987, de 17 de 
febrero, FJ 4, y 135/1992, de 5 de octubre, FJ 6].

La conexión de este título con los arts. 133.1 y 157.3 CE, 
determina como también hemos reiterado que el Estado 
no sólo ostente la competencia para regular sus propios 
tributos, sino específicamente «el marco general de to-
do el sistema tributario y la delimitación de las com-

petencias financieras de las Comunidades Autónomas 
respecto de las del propio Estado» (por todas, SSTC 
72/2003, de 10 de abril, FJ 5; 31/2010, de 28 de junio, FJ 
130; 32/2012, de 15 de marzo, FJ 6, y 101/2013, de 23 
de abril, FJ 3, con cita de muchas otras).

Este reparto competencial tiene consecuencias precisas 
cuando se trata de la creación de impuestos nuevos, que 
se traduce en una preferencia del Estado en la ocupación 
de los hechos imponibles expresamente recogida en el 
art. 6 LOFCA, cuyos límites «reflejan que la competen-
cia autonómica para establecer tributos ex novo no se 
configura constitucionalmente en términos absolutos, 
sino que se encuentra sujeta a lo establecido en las leyes 
del Estado a que se refieren los arts. 133.2 y 157.3 CE 
(por todas, STC 49/1995, de 16 de febrero, FJ 4). Así, la 
finalidad última de los citados límites no es otra que la 
coordinación del ejercicio de las competencias tributa-
rias de las Comunidades Autónomas, «garantizando de 
esta manera que el ejercicio de poder tributario por los 
distintos niveles territoriales sea compatible con la exis-
tencia de “un sistema” tributario en los términos exigi-
dos por el art. 31.1 CE [SSTC 19/1987, de 17 de febre-
ro, FJ 4; 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 b)] »  [SSTC 
210/2012, FJ 4, y 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 a)].

El poder tributario de las Comunidades Autónomas 
puede así ser delimitado por el Estado, salvaguardan-
do en todo caso su propia existencia, de manera que 
no se produzca un vaciamiento de la competencia au-
tonómica, pues como afirmamos tempranamente nin-
guno de los límites constitucionales que condicionan 
dicho poder tributario puede ser interpretado de tal 
manera que haga inviable el ejercicio de aquella potes-
tad tributaria [SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 3; 
289/2000, de 30 de noviembre, FJ 3; 210/2012, de 14 
de noviembre, FJ 4, y 53/2014, de 10 de abril, FJ 3 a)].

Dentro de su ámbito competencial, el legislador esta-
tal dispone de diferentes instrumentos para su desa-
rrollo, sin que corresponda a este Tribunal enjuiciar la 
oportunidad de utilizar un instrumento u otro sino tan 
sólo si el concretamente seleccionado tiene encaje en 
el reparto competencial en esta materia.

Pues bien, una vez sentado que el Estado ostenta la 
competencia de coordinar su propio sistema tributario 
con los de las Comunidades Autónomas (art. 149.1.14 
CE), y sentada en concreto la preeminencia para ocu-
par hechos imponibles que deriva directamente del 
art. 6.2 LOFCA, es lógico concluir que también se-
rá competente para establecer un tributo cuya finali-
dad central es precisamente la coordinación de la su-
jeción a gravamen de las entidades de crédito o lo que 
es lo mismo, la armonización de esta concreta materia 
imponible. Se trata de un fin que encuentra fácil aco-
modo en el título de coordinación contenido en el art. 
149.1.14 CE, en relación con los arts. 133 y 157.3 CE.

Debemos así rechazar en su integridad el primer motivo 
de inconstitucionalidad con la conclusión de que forma 
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parte del ámbito competencial del Estado el estableci-
miento de un tributo cuya finalidad central es armoni-
zar una determinada materia imponible, lo que encuen-
tra amparo concreto en la previsión contenida en el art. 
6.2 LOFCA, que específicamente prevé la posibilidad 
de que el Estado, «en el ejercicio de su potestad tributa-
ria originaria establezca tributos sobre hechos imponi-
bles gravados por las Comunidades Autónomas».

5. El segundo motivo de inconstitucionalidad se refie-
re a la vulneración de la reserva de ley orgánica conte-
nida en el art. 157.3 CE, en conexión con la lesión de 
la autonomía financiera (art. 156.1 CE).

En su alegato la demanda admite expresamente que el 
Estado puede armonizar una determinada materia im-
ponible, tal y como hemos concluido en el fundamen-
to anterior, si bien considera que ello debería haberse 
hecho a través de la LOFCA, por lo que el precepto 
impugnado habría invadido el ámbito reservado a la 
ley orgánica por el art. 157.3 CE. Además, en la medi-
da en que el art. 19 de la Ley 16/2012 impondría una 
prohibición a las Comunidades Autónomas para crear 
impuestos sobre el mismo hecho imponible, se vulne-
raría la autonomía financiera de las Comunidades Au-
tónomas, en relación con el establecimiento de tribu-
tos propios [art. 156.1 CE en relación con arts. 133.2 y 
157.1 b) CE, y, para el caso de Cataluña, art. 203.5 de 
su Estatuto de Autonomía (EAC)].

a) Comenzando por el primer argumento, debemos 
antes de nada rechazar la premisa de la que parte la 
demanda, pues la creación del impuesto sobre depósi-
tos en las entidades de crédito por el art. 19 de la Ley 
16/2012 no supone en este punto un desarrollo de la 
LOFCA, para lo que conviene insistir en que el pro-
pio tenor de su art. 6.2 arbitra la posibilidad de que 
el Estado ejerza su potestad tributaria originaria esta-
bleciendo «tributos sobre hechos imponibles gravados 
por las Comunidades Autónomas».

Por tanto, la creación de un tributo nuevo, por parte 
del Estado, en ejercicio de su poder tributario está pre-
vista expresamente en la propia LOFCA y da lugar a 
que se aplique de forma automática la cláusula conte-
nida en su art. 6.2, en virtud de la cual las Comunida-
des Autónomas no podrán sujetar desde ese momento 
a tributo hechos imponibles similares. Cuestión distin-
ta es que dicha ocupación deba ser objeto de compen-
sación o coordinación en los términos que se aborda-
rán en el siguiente fundamento.

A partir de lo anterior, puede concluirse que el Estado 
no sólo no invade el ámbito reservado a la ley orgánica 
por el art. 157.3 CE, sino que ha ejercido su competen-
cia de forma legítima, haciendo uso de la citada po-
sibilidad de ocupar los hechos imponibles previamen-
te gravados por un tributo autonómico. Por ello, debe 
además rechazarse expresamente la alegación de la de-
manda en el sentido de que el Estado habría precisado 
aprobar una ley de armonización a tal efecto. Antes al 

contrario, debe recordarse que el art. 150.3 CE es una 
norma de cierre del sistema que sólo es aplicable allí 
donde el legislador estatal «no disponga de otros cau-
ces constitucionales para el ejercicio de su potestad le-
gislativa, o éstos no sean suficientes para garantizar la 
armonía exigida por el interés general» (SSTC 76/1983, 
FJ 3, y 150/1990, de 4 de octubre, FJ 4). En este caso, 
el Estado ostenta la competencia para coordinar el ejer-
cicio de poder tributario por parte de las Comunidades 
Autónomas, en los términos que han quedado expues-
tos en el fundamento anterior, de manera que la vía del 
art. 150.3 CE no habría sido constitucionalmente posi-
ble de acuerdo con nuestra doctrina.

b) Tampoco puede en consecuencia estimarse la tacha 
de vulneración de la autonomía financiera de las Co-
munidades Autónomas, a la que se refiere la demanda 
en relación con el establecimiento de tributos propios 
[art. 156.1 CE en relación con arts. 133.2 y 157.1.b) CE, 
y, para el caso de Cataluña, art. 203.5 EAC]. Esta alega-
ción, conectada directamente con la anterior, se refiere 
en realidad a los efectos que produce la creación de un 
impuesto nuevo por parte del Estado, efectos que como 
hemos constatado están previstos en la LOFCA. Efecti-
vamente la creación del impuesto sobre depósitos en las 
cantidades de crédito puede suponer la imposibilidad 
para todas las Comunidades Autónomas de establecer 
un impuesto similar. Pero esta limitación de la autono-
mía financiera deriva en los términos expuestos del pro-
pio reparto de competencias en la materia y, específica-
mente, de la previsión contenida en el art. 6.2 LOFCA, 
siendo en fin coherente con la propia definición de la 
autonomía financiera de las Comunidades Autónoma, 
reconocida en el art. 156.1 CE «con arreglo a los princi-
pios de coordinación con la Hacienda estatal».

Lo anterior conduce a la desestimación del segundo 
motivo de inconstitucionalidad.

6. El último motivo de inconstitucionalidad se dirige 
exclusivamente contra el apartado 13 del artículo 19 de 
la Ley 16/2012, que arbitra una medida de compensa-
ción aplicable a aquellos tributos propios de las Comu-
nidades Autónomas establecidos en una Ley aprobada 
con anterioridad al 1 de diciembre de 2012.

Para la demanda, este precepto, en su segundo párra-
fo, realiza una interpretación del art. 6.2 LOFCA que, 
a su juicio, está vedada a la legislación ordinaria según 
la doctrina de la STC 214/1989, FJ 5, que considera 
aplicable al caso.

Sin embargo, a diferencia del supuesto contemplado 
en esa sentencia, el art. 19.13 de la Ley 16/2012, no 
pretende interpretar el art. 6.2 LOFCA sino que lo 
aplica al tributo objeto de su regulación.

El art. 6.2 LOFCA, al decir que «[c]uando el Estado, 
en el ejercicio de su potestad tributaria originaria esta-
blezca tributos sobre hechos imponibles gravados por 
las Comunidades Autónomas, que supongan a estas 
una disminución de ingresos, instrumentará las me-
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didas de compensación o coordinación adecuadas a 
favor de las misma», contiene una norma de manda-
to directo al legislador estatal para que instrumente, 
bien medidas de compensación, bien de coordinación, 
siempre y cuando el tributo estatal haya supuesto una 
merma de ingresos para las Comunidades Autónomas.

La exclusión de esas medidas de coordinación o com-
pensación a aquellos tributos establecidos por las Co-
munidades Autónomas a partir del 1 de diciembre de 
2012, no es más que una concreción de lo estableci-
do en el art. 6.2 LOFCA para su aplicación al tributo 
creado por el art. 19 de la Ley 16/2012, y se hace, no 
con la finalidad de interpretar el referido precepto de 
la LOFCA, sino para aplicarlo en atención al procedi-
miento legislativo seguido para su aprobación, lo que 
implica, como es propio de todo proceso aplicativo de 
una norma, una previa labor de interpretación de su 
sentido y alcance.

Precisamente atendiendo a ese proceso de elaboración 
del art. 19 impugnado en este recurso, puede concluir-
se que la fijación de esa fecha de 1 de diciembre de 
2012 no contraviene lo previsto en el art. 6.2 LOFCA, 
pues obedece a la finalidad, que no puede considerarse 
irrazonable, de evitar que durante el proceso de elabo-
ración de la Ley 16/2012 pudieran algunas Comunida-
des Autónoma crear tributos equivalentes al impuesto 
sobre depósitos en las entidades de crédito estatal, en 
procedimientos legislativos más rápidos, anticipándo-
se así a la aprobación de aquel tributo, y más que con 
la finalidad de aprobar una nueva fuente de ingresos 
tributarios, que es la previsión contemplada en el art. 
6.2 LOFCA, con la de situarse en la posición de po-
sibles acreedoras de las medidas de compensación o 
coordinación que dicho precepto considera.

De ahí la elección de esa fecha del 1 de diciembre de 
2012, toda vez que el art. 19 de la Ley 16/2012 fue in-
corporado a ella tras la aprobación de una enmienda 
presentada en el Senado el 29 de noviembre de 2012.

A partir de lo anterior, debemos concluir que la limi-
tación establecida en el art. 19.13 no contradice el art. 
6.2 LOFCA, ni supone por tanto tampoco una vul-
neración de la autonomía financiera contraria al art. 
156.1 CE, con lo que queda desestimado en su integri-
dad el presente recurso.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-
cional, por la autoridad que le confiere la Constitución 
de la Nación Española,

Ha decidido

Desestimar el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por el Parlamento de Cataluña contra el art. 
19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que 
se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 

consolidación de las finanzas públicas y al impulso de 
la actividad económica.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dada en Madrid, a diecinueve de febrero de dos mil 
quince.

Votos particulares

Voto particular que formula, el Magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos, al que se adhieren la Magistrada 
doña Adela Asua Batarrita, el Magistrado don Luis 
Ignacio Ortega Álvarez, la Magistrada doña Encarna-
ción Roca Trías y el Magistrado don Fernando Valdés 
Dal-Ré, respecto de la Sentencia dictada en el recurso 
de inconstitucional núm. 1808-2013.

Con todo respeto a la opinión mayoritaria de mis com-
pañeros en la que se sustenta la Sentencia, manifiesto 
mi discrepancia con la decisión de desestimar el re-
curso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parla-
mento de Cataluña contra el art. 19 de la Ley 16/2012, 
de 27 de diciembre, por el que se crea el impuesto so-
bre depósitos en las entidades de crédito.

Mis discrepancias con la opinión mayoritaria en que 
se sustenta la Sentencia se refieren a (i) la ausencia de 
una finalidad constitucionalmente legítima en la crea-
ción de un impuesto estatal con un tipo de gravamen 
del cero por ciento; (ii) la falta de respeto al sistema 
de fuentes en la consecución de la finalidad armoniza-
dora realmente perseguida con la creación de este im-
puesto; y (iii) la carencia de fundamento constitucio-
nal para limitar el sistema de compensación previsto 
en el art. 6.2 de la Ley Orgánica de financiación de las 
Comunidades Autónomas (LOFCA).

(i) Estoy de acuerdo con la opinión mayoritaria en que 
en el establecimiento de un tributo pueden existir fi-
nes extrafiscales que no sean puramente recaudato-
rios y, por tanto, en que caben técnicas de desgrava-
ción con tipos de gravamen cero. Sin embargo, en los 
ordenamientos jurídicos contemporáneos –entre ellos, 
el diseñado por la Constitución española– el sistema 
tributario tiene una finalidad consustancialmente re-
caudatoria. Superados contextos históricos en que el 
uso del poder tributario del Estado era el único o más 
eficiente mecanismo usado con exclusividad para la 
consecución de fines de organización política, econó-
mica o social ajenos a los puramente recaudatorios, 
hoy puede aceptarse que las figuras tributarias se con-
figuren con finalidades extrafiscales adicionales; pero 
estas finalidades no pueden excluir de modo absoluto 
las recaudatorias, esenciales en la concepción consti-
tucional de la facultad de establecer tributos.

Como dice la STC 53/2013, FJ 6 c): «… de la misma 
manera que los tributos propiamente recaudatorios, 
pueden perseguir y de hecho persiguen en la práctica 
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otras finalidades extrafiscales, [STC 19/2012, de 15 de 
febrero, FJ 3 a)], difícilmente habrá impuestos extrafis-
cales químicamente puros, pues en todo caso la propia 
noción de tributo implica que no se pueda descono-
cer o contradecir el principio de capacidad económica 
(SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13; y 221/1992, de 
11 de diciembre, FJ 4), de manera que necesariamente 
debe tomar en consideración, en su estructura, indica-
dores de dicha capacidad, por mor del propio art. 31.1, 
en relación con el apartado 3, CE.»

Si la finalidad recaudatoria está ausente existirá una 
vulneración constitucional cuando se ponga de mani-
fiesto el propósito de utilizar el caparazón formal del 
poder tributario, despojado de su finalidad intrínseca, 
sin otro alcance que el de eludir los requisitos y límites 
de orden formal y material que la Constitución impo-
ne específicamente a los poderes públicos en el ejerci-
cio de sus potestades.

Este propósito de desbordar los límites impuestos a 
una potestad del Estado es el que, a mi juicio, pue-
de observarse en el presente caso. La creación de un 
impuesto estatal con un tipo de gravamen del 0 por 
100 y la exención de cualquier tipo de obligación for-
mal para los sujetos pasivos, en competencia con la 
existencia y proliferación de ese mismo impuesto por 
parte del poder autonómico tributario, acredita que su 
finalidad no era en absoluto recaudatoria. Hay que pre-
guntarse, pues, si la consecución de fines extrafiscales, 
perseguida de manera exclusiva mediante esta figura 
impositiva, resulta en este caso legítima –formal y ma-
terialmente– desde una perspectiva constitucional.

La opinión de la mayoría en que se funda la Sentencia 
admite que la creación de un impuesto de tipo cero so-
bre hechos imponibles gravados por las comunidades 
autónomas tenía como finalidad, tal como reconoce la 
exposición de motivos de la Ley impugnada, una armo-
nización encaminada a garantizar una mayor eficiencia 
en el funcionamiento del sistema. Con ello se intentaba 
justificar la ausencia de fin recaudatorio de este impues-
to argumentando sobre una supuesta facultad de coor-
dinación ejercida mediante una reserva o inhabilitación 
de hechos imponibles amparada en el art. 6.2 LOFCA.

Pues bien, desde el punto de vista material, el art. 6.2 
LOFCA confiere al Estado una potestad tributaria: de-
be concretarse en el hecho de gravar y no en la simple 
reserva o inhabilitación de hechos imponibles (la Ley 
Orgánica de financiación de las Comunidades Autó-
nomas hace mención reiterada de los «hechos imponi-
bles gravados»). Esa facultad, por su propia naturale-
za, aunque pueda ir ligada a una labor de coordinación 
y armonización estatal, solo cabe entenderla como 
constitucionalmente legítima si se ejerce en su dimen-
sión positiva –gravar hechos imponibles gravados por 
las comunidades autónomas o susceptibles de ser gra-
vados– pero no negativa –inhabilitar materialmente 
un hecho imponible gravado por una comunidad au-
tónoma–. Lo contrario implicaría el reconocimiento 

de una competencia incondicionada de coordinación, 
armonización o tutela por parte del Estado sobre el 
poder tributario autonómico, con la consiguiente po-
sibilidad de irrumpir en el ejercicio de este al margen 
de los mecanismos constitucionales de coordinación 
financiera.

Por tanto, la creación de un impuesto estatal con un 
tipo de gravamen del 0 por 100 y la exención de cual-
quier tipo de obligación formal para los sujetos pasi-
vos cuyo único fin de armonización o coordinación 
consiste en impedir o inhabilitar el poder tributario 
autonómico no responde a un fin material constitucio-
nalmente legítimo desde la perspectiva de la configu-
ración autonómica del Estado y del reconocimiento de 
la autonomía financiera del art. 156.1 CE.

Los antecedentes de la Ley impugnada confirman esta 
apreciación. El recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por el presidente del Gobierno contra la Ley de 
Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre, sobre los 
depósitos de las entidades de crédito, fue desestimado 
por la STC 210/2012, de 14 de noviembre.

En el marco de la crisis económica, la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, mediante la Ley 11/2010, de 3 de 
diciembre, y la Comunidad Autónoma de Canarias, me-
diante la Ley 4/2012, de 25 de junio, habían acudido a 
la creación del mismo impuesto autonómico como me-
dida para afrontar las políticas de reducción del déficit 
público. Tras el respaldo constitucional que dio la STC 
210/2012 a la creación de este impuesto se promulgó en 
Cataluña el Decreto-ley 5/2012, de 18 de diciembre, y 
en Asturias la Ley 3/2012, de 28 de diciembre.

En este contexto se aprueba la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, a que se refiere este recurso. En su preám-
bulo se asegura que tiene como finalidad «asegurar un 
tratamiento fiscal armonizado que garantice una ma-
yor eficiencia en el funcionamiento del sistema» y con 
ello se despeja cualquier duda sobre las razones de su 
origen, su naturaleza y la finalidad de la regulación.

(ii) La consecución de ese fin armonizador tampoco 
ha respetado los límites formales establecidos consti-
tucionalmente y, por tanto, también desde la perspec-
tiva del art. 157.3 CE habría que haber estimado el re-
curso.

El art. 133.2 CE reconoce la potestad originaria al Es-
tado para establecer tributos, mediante ley. Por su par-
te, el art. 157.3 CE establece una reserva de ley orgáni-
ca respecto de las normas para resolver los conflictos 
que pudieran surgir y las posibles formas de colabora-
ción financiera entre las comunidades autónomas y el 
Estado. La consecución de los fines recaudatorios de 
un tributo y de aquellos otros fines extrafiscales que 
resulten anejos al mismo puede hacerse mediante la 
regulación de esa figura tributaria por ley; pero la con-
secución del objetivo de resolver conflictos o estable-
cer formas de colaboración financiera entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas debe hacerse median-
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te ley orgánica. En suma, las normas reguladoras de 
impuestos cuentan también con el límite formal de 
que no pueden tener como fin exclusivo la prosecu-
ción de los objetivos enumerados en el art. 157.3 CE. 
En el presente caso, la opinión de la mayoría se sirve 
como argumento legitimador para justificar el fin ex-
trafiscal de este impuesto del supuesto objetivo de ar-
monización, pero, al analizar su repercusión sobre el 
art. 157.3 CE, se detiene en el aspecto formal de que 
lo regulado es un nuevo tributo estatal y, a mi juicio, 
no repara en que ese eventual fin de armonización so-
lo podía hacerse efectivo mediante una ley orgánica.

Esta discrepancia con lo que considero que es un in-
cumplimiento de la reserva de ley orgánica –y, por tan-
to, del mecanismo diseñado por la Constitución para 
que la regulación de determinadas cuestiones especial-
mente sensibles contara con un amplio consenso de los 
representantes políticos– se une a la que ya suscribí en 
relación con la STC 215/2014, de 18 de diciembre, en 
cuanto a la argumentación sobre la reserva de ley or-
gánica entonces prevista en el art. 135.5 b) CE respecto 
de la regulación de la «metodología y el procedimiento 
para el cálculo del déficit estructural». En aquel caso, el 
incumplimiento de la reserva de ley orgánica se ponía 
de manifiesto con la simple evidencia de que la afirma-
ción de que esa metodología y procedimiento se agota-
ba en el derecho de la Unión Europea era incompatible 
con la realidad de que había aspectos muy relevantes 
que habían tenido que ser objeto de una prolija regula-
ción por medio de normas de rango inferior emanadas 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas. En este caso, el incumplimiento de la reserva de ley 
orgánica se pone de manifiesto por la simple evidencia 
de que en el preámbulo de la Ley impugnada se recono-
ce que el impuesto no recaudatorio se utiliza con un fin 
propio del art. 157.3 CE.

(iii) También debo discrepar con la argumentación 
sustentada para rechazar la inconstitucionalidad de 
que la medida de compensación resultara aplicable so-
lo respecto de aquellos tributos propios de las Comu-
nidades Autónomas establecidos en una ley aprobada 
con anterioridad al 1 de diciembre de 2012.

El art. 6.2 LOFCA establece de manera imperativa 
que cuando el Estado establezca tributos sobre hechos 
imponibles gravados por las comunidades autónomas 
instrumentará las medidas de compensación o coordi-
nación adecuadas en favor de las mismas. Si se utili-
za como parámetro del control de constitucionalidad 
ese precepto, en tanto que integrante del bloque de la 
constitucionalidad, no puede compartirse que el es-
tablecer en el 1 de diciembre de 2012 la fecha lími-
te para beneficiarse de esa compensación, cuando la 
norma impugnada entró en vigor el 28 de diciembre 
de 2012, responda a un mero proceso aplicativo de lo 
dispuesto en el art. 6.2 LOFCA. Este precepto, inequí-
vocamente, establece como límite temporal para esta-
blecer el sistema de compensación la existencia de un 

hecho imponible ya gravado autonómicamente antes 
de la entrada en vigor de la norma estatal. En el caso 
enjuiciado ya existía en Cataluña el mismo hecho im-
ponible gravado desde el 20 de diciembre de 2012. Por 
tanto, también desde esta invocación debería haberse 
estimado el recurso enjuiciado.

Madrid, a diecinueve de febrero de dos mil quince.

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 5829/2014, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra diversos preceptes de la Llei 10/2014, 
del 26 de setembre, de consultes populars 
no referendàries i d’altres formes de partici-
pació ciutadana
Tram. 381-00004/10

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 107586 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presiden-
te, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Or-
tega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don An-
drés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-
Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro 
González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez 
Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistra-
dos, ha pronunciado

En nombre del Rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5829-2014, 
interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación, 
representado por el Abogado del Estado, contra los arts. 
3 a 39; las disposiciones transitorias primera y segunda; 
y la disposición final primera de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas 
populares no referendarias y otras formas de participa-
ción ciudadana. Han comparecido y formulado alegacio-
nes, la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Ca-
taluña, representados por sus respectivos Letrados. Ha 
sido Ponente el Magistrado don Pedro González-Trevi-
jano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.
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I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional el día 29 de septiem-
bre de 2014, completado con el escrito de corrección 
de error material aportado ese mismo día, la Abogacía 
del Estado, en nombre y representación del Presidente 
del Gobierno de la Nación, interpuso recurso de in-
constitucionalidad contra los preceptos integrantes del 
título II (arts. 3 a 39), las disposiciones transitorias pri-
mera y segunda y la disposición final primera, en lo 
que resulta de aplicación a dicho título II, de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, 
de consultas populares no referendarias y otras formas 
de participación ciudadana. En el propio escrito de in-
terposición, el Abogado del Estado hizo expresa invo-
cación del art. 161.2 CE, a fin de que se produjese la 
suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos 
impugnados.

Los motivos del recurso son los que, sucintamente, se 
recogen a continuación.

Comienza exponiendo el Abogado del Estado que su 
escrito de impugnación se divide en dos partes, la pri-
mera de las cuales aborda la inconstitucionalidad de 
la regulación de las consultas no referendarias en el 
ámbito autonómico, por vulneración de las competen-
cias exclusivas del Estado en materia de regulación y 
autorización de consultas referendarias, así como de la 
reserva de ley orgánica en materia de referéndum. En 
la segunda parte se promueve la inconstitucionalidad 
de los preceptos que específicamente incurren en con-
tradicción con la legislación básica estatal en materia 
de consultas populares locales.

En el primero de los ámbitos señalados, afirma que el 
título II de la Ley impugnada contiene una regulación 
de la figura del referéndum, aunque intente encubrirla 
mediante el uso de fórmulas, redacciones o definicio-
nes, que procuran formalmente evitar su identifica-
ción con lo que en realidad es una llamada al cuerpo 
electoral mediante el uso de una administración ma-
terialmente electoral y con un procedimiento que es 
asimismo electoral, por lo que la institución regula-
da es un auténtico referéndum, con independencia del 
nomen iuris utilizado. Entiende que el objetivo último 
de la Ley impugnada es dotar de cobertura jurídica a 
la convocatoria de un referéndum sobre la indepen-
dencia de Cataluña, como se deduce de forma explíci-
ta del contexto jurídico y político en el que se aprobó, 
de los antecedentes históricos de la norma, de su tra-
mitación parlamentaria y de la propia promulgación 
del Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convo-
catoria de una consulta cuya pregunta versa sobre si 
Cataluña ha de ser Estado independiente.

El escrito de interposición analiza a continuación la 
competencia del Estado en materia de consultas refe-
rendarias, que encuentra fundamento en el art. 149.1.1 
CE, en conexión con el art. 23.1 CE, que reconoce el 

derecho fundamental de participación directa en los 
asuntos públicos; en el art. 149.1.18 CE, en virtud del 
cual corresponde al Estado la regulación de las bases 
del régimen jurídico de la Administración electoral y 
la regulación de las bases del régimen jurídico de la 
Administración local, bajo cuyo amparo compete al 
Estado la regulación de las consultas populares muni-
cipales; en el art. 149.1.32 CE, en cuya virtud corres-
ponde al Estado la decisión de autorización de cual-
quier consulta popular por vía de referéndum, siendo 
una competencia que no se limita a la autorización 
estatal para la convocatoria sino que «ha de extender-
se a la entera disciplina de esa institución, esto es, a 
su establecimiento y regulación» (STC 31/2010, de 28 
de junio), lo que incluye la previa habilitación o previ-
sión abstracta del tipo, figura o modalidad referenda-
ria efectuada por las Cortes Generales, precisamente 
en la Ley Orgánica a que se refiere el art. 92.3 CE, 
por lo que en ningún caso puede hablarse de la exis-
tencia de competencia de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña sobre el establecimiento del régimen jurídi-
co, las modalidades, el procedimiento, la realización 
y la convocatoria por la propia Generalitat de una 
consulta mediante votación de carácter referendario.

Por otra parte, añade el escrito, el art. 81.1 CE esta-
blece una reserva de ley orgánica en relación con de-
terminadas materias, entre las que se incluyen: a) el 
desarrollo de los derechos fundamentales y las liberta-
des públicas, lo que implica la regulación del derecho 
fundamental de participación en los asuntos públicos, 
en este caso, el derecho de participación directa con-
sagrado en el art. 23.1 CE, mediante la institución del 
referéndum; la reserva comprende también el derecho 
fundamental a la intimidad personal, consagrado en el 
art. 18 CE, que abarca, asimismo, la regulación de la 
protección de datos de carácter personal; b) la regula-
ción del régimen electoral general, que se concreta en 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen 
electoral general (LOREG); c) y las demás materias 
contempladas en la Constitución, previsión genérica 
que se plasma en el art. 92.3 CE, que remite a una ley 
orgánica la regulación de las condiciones y el proce-
dimiento de las distintas modalidades de referéndum 
previstas en la Constitución; previsión que se materia-
lizó en la aprobación de la antes citada Ley Orgánica 
2/1980, de 18 de enero.

Por lo que se refiere a las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña en esta materia, afirma la 
representación estatal que se limitan a las consultas de 
naturaleza no referendaria. Así se deriva de lo dispues-
to en el art. 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(EAC) que, conforme a lo señalado en la STC 31/2010, 
de 28 de junio, en ningún caso atribuye a la Generalitat 
competencias en materia de establecimiento y regula-
ción de referendos. Expone que la competencia plas-
mada en el art. 122 EAC no ampara ni comprende la 
regulación o convocatoria de consultas que, aunque no 
se denominen referendarias o se aparten formalmente 
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de la regulación del referendo, sean, como en este caso, 
material y auténticamente un referéndum. En este sen-
tido, añade que la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, 
ha creado un nuevo modelo de consultas populares que 
se identifica con el referendo, aunque pretenda huir de 
esta categoría jurídica mediante una extensión incons-
titucional del inciso «otros instrumentos de participa-
ción», que vulnera las competencias del Estado.

Aborda a continuación el escrito del recurso las carac-
terísticas esenciales de la institución del referéndum, a 
la luz de la STC 103/2008, de 11 de septiembre, en los 
siguientes términos:

a) Implica una consulta, pues, mediante el referendo, 
el cuerpo electoral se manifiesta sobre un asunto de 
especial transcendencia, previo llamamiento del poder 
público, que reclama su parecer.

b) Su objeto ha de versar sobre decisiones políticas de 
especial transcendencia. Esta importancia, relevancia 
o transcendencia de la cuestión objeto del referéndum 
es la causa y razón de su sometimiento a la decisión 
de «todos los ciudadanos» (art. 92 CE), de modo que 
implica el llamamiento al pueblo español como titular 
de la soberanía nacional (art. 1.2 CE) mediante el ejer-
cicio del derecho de participación política consagrado 
en el art. 23.1 CE.

c) El cuerpo electoral no se identifica exactamente con 
el poder soberano (STC 12/2008, de 29 de enero) sino 
con el conjunto de ciudadanos que, expresando la vo-
luntad del poder soberano, están llamados a participar 
en los asuntos públicos mediante la elección de repre-
sentantes políticos o, directamente, a través de la insti-
tución del referéndum.

d) Se precisa un procedimiento electoral que, median-
te una concatenación de trámites y la intervención de 
una organización administrativa electoral que dote 
de garantías al procedimiento, finaliza con la procla-
mación de un resultado. Conforme a lo señalado en 
la STC 103/2008, de 11 de septiembre, este requisito 
procedimental se manifiesta en tres aspectos: la elabo-
ración y gestión de un censo electoral, que comprende 
a los ciudadanos que reúnen los requisitos para ejercer 
el derecho al sufragio; la organización administrativa 
que vele por el correcto desenvolvimiento del proce-
so electoral y lo dote de garantías jurídicas de veraci-
dad y autenticidad; y el establecimiento de un sistema 
de garantías jurisdiccionales específicas, que no com-
prende sólo la intervención de órganos integrados en 
el Poder Judicial, sino también la función revisora de 
la legalidad de la actuación de otros órganos integra-
dos en la Administración electoral.

A continuación, el recurso de inconstitucionalidad 
realiza una extensa serie de consideraciones generales 
sobre el contexto en el que ha aprobado la Ley impug-
nada, examinando sus antecedentes históricos, su tra-
mitación parlamentaria y las normas promulgadas con 
posterioridad a su aprobación.

Tras ello, al hilo de exponer el contenido de la generali-
dad de los preceptos impugnados, se reitera su incons-
titucionalidad en la medida en que se menoscaban las 
competencias del Estado en la materia. Pero también se 
contienen en el escrito del recurso censuras materiales 
o sustantivas contra determinados preceptos integrados, 
todos ellos, en el título II de la Ley. Tales impugnacio-
nes por razones no competenciales son: a) El art. 12 CE 
(mayoría de edad de los españoles a los dieciocho años) 
habría sido infringido, en relación con las normas que 
lo desarrollan en la Ley Orgánica 5/1985, del régimen 
electoral general, por los preceptos que en el art. 5.1 de 
la Ley determinan que «pueden ser llamados» a partici-
par en estas consultas los mayores de dieciséis años; b) 
el art. 13.2 CE atribuye sólo a los españoles los derechos 
reconocidos por el art. 23 de la propia Norma funda-
mental, con la única y condicionada salvedad en orden 
al derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones 
municipales, y que habría sido vulnerado, en consecuen-
cia, por las reglas que en el mentado art. 5.1 consideran 
«personas legitimadas» para votar en estas consultas a 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o 
de terceros Estados [apartados b) y c) del repetido art. 
5.1]; c) el art. 18.4 CE podría considerarse infringido, en 
relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de protección de datos de carácter personal, por el art. 6 
de la Ley (registro de participación en consultas popula-
res no referendarias), en la medida en que su apartado 3 
no exige el consentimiento del interesado para la comu-
nicación de sus datos al referido registro por aquellos 
otros de los que se nutre (apartado 2 del mismo art. 6: 
registro de población de Cataluña, registro de catalanes 
y catalanas en el exterior y «otros instrumentos regis-
trales»); d) se argumenta por referencia al art. 68.5 EAC 
y en contra de lo prevenido en el art. 12.3, con arreglo 
al cual «una vez firmado el decreto de convocatoria de 
la consulta, las instituciones convocantes deben abrir un 
período de difusión institucional». Entiende el Abogado 
del Estado que tal previsión legal es contraria al citado 
art. 68.5 EAC, en cuanto que el precepto impugnado es-
tá «previendo un efecto jurídico de la convocatoria aún 
antes de su publicación».

Con un alcance general se destaca la concurrencia de 
un fraude a la Constitución, en la medida en que la 
Ley impugnada tiene como única y exclusiva finalidad 
habilitar la convocatoria por la Generalitat de una con-
sulta referendaria, asumiendo competencias exclusivas 
del Estado y quebrantando las garantías constituciona-
les, tal como se deduce de la propia configuración de 
la Ley y se refuerza con el análisis de los antecedentes 
normativos y su tramitación parlamentaria.

La segunda parte del recurso de inconstitucionalidad 
presentado por la Abogacía del Estado está dirigida a 
sostener la inconstitucionalidad de determinados pre-
ceptos de la Ley autonómica referidos a las consultas 
populares locales (arts. 3.2, en el inciso relativo a los 
entes locales, 4.3, 10, 12 y 38), por su contradicción 
con la legislación orgánica y básica estatal en aque-
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lla materia, recogidas en la disposición adicional de la 
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de 
las distintas modalidades de referéndum, y en el art. 
71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régi-
men local.

La Abogacía del Estado cifra en tres puntos el aparta-
miento de la normativa autonómica respecto de la es-
tatal: a) No se contempla que el acuerdo municipal de 
convocatoria de la consulta sea adoptado por mayoría 
absoluta del Pleno; b) tampoco se prevé que la convo-
catoria esté precedida de la autorización del Gobier-
no de la Nación; c) se regulan consultas populares de 
ámbito supramunicipal, desconocidas en la legislación 
estatal.

Para el Abogado del Estado, del juego del art. 149.l·l 
CE en relación con el art. 23.1 CE y del art. 149.1.18 CE 
(que atribuye competencia exclusiva del Estado sobre 
el régimen jurídico de las Administraciones públicas) 
se deriva un contenido en esta materia que debe ser 
uniforme y mínimo en toda España, de modo que, al 
no ser así en el presente caso, se produce una vulnera-
ción mediata de la Constitución.

Tras lo anterior, se reitera en el recurso que la Ley 
10/2014 entraña un supuesto de «fraude a la Constitu-
ción», pues tal Ley habría sido concebida, tramitada y 
planificada como cauce jurídico para habilitar una ver-
dadera consulta referendaria sobre la independencia de 
Cataluña, alterando la denominación o elementos acci-
dentales del referéndum, para eludir su declaración de 
inconstitucionalidad. A tal fin, se añade, la Ley utiliza 
la cobertura de la propia Constitución y la interpreta-
ción que de sus preceptos hace la jurisprudencia cons-
titucional para perseguir un resultado contrario a ella.

Por último, el escrito de interposición concluye con 
una referencia a los arts. 42, 43 y 44 de la Ley 10/2014, 
de 26 de septiembre, considerando que los términos 
literales de su redacción no permiten apreciar vicio 
de inconstitucionalidad inmediato, sin perjuicio de los 
procedimientos que pudieran llegar a promoverse ante 
este Tribunal Constitucional si se convocasen procesos 
de participación ciudadana que, invocando la cobertu-
ra legal del título III de la Ley, alterasen la estructura 
con que los mismos se definen en la misma, llamando 
al pueblo de Cataluña al sufragio. Se añade que consti-
tuye ésta una cuestión que deberá valorarse en función 
de las circunstancias del supuesto concreto y sustan-
ciarse, llegado el caso, a través de procedimientos dis-
tintos al del recurso de inconstitucionalidad.

2. A propuesta de la Sección Tercera, el Pleno del Tri-
bunal acordó, por providencia de 29 de septiembre de 
2014, admitir a trámite el recurso de inconstitucionali-
dad, dar traslado de la demanda y documentos presen-
tados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso 
de los Diputados y al Senado, por conducto de sus 
Presidentes, así como al Parlamento de Cataluña y al 

Gobierno de la Generalitat de Cataluña, al objeto de 
que en el plazo de quince días pudieran personarse en 
el proceso y formular las alegaciones que estimasen 
convenientes. Asimismo, se acordó tener por invocado 
por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE y, de 
conformidad con dicho artículo, suspender los precep-
tos impugnados (desde la fecha de interposición del 
recurso para las partes del proceso y desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» para los ter-
ceros), y cuantos actos o resoluciones hubieran podido 
dictarse en aplicación de los mismos, así como comu-
nicar la providencia a los Presidentes del Parlamento 
de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat. Por úl-
timo, también se ordenó publicar la incoación del re-
curso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya».

3. En sendos escritos registrados los días 1 y 2 de oc-
tubre de 2014, los Abogados de la Generalitat y el Le-
trado del Parlamento de Cataluña se personaron en el 
procedimiento y solicitaron el inmediato levantamien-
to de la suspensión de los preceptos impugnados. El 
Pleno, en providencia de 8 de octubre, acordó oír al 
Abogado del Estado, para que en plazo de cinco días 
expusiera lo que estimara procedente sobre dicha so-
licitud, lo que llevó a cabo en escrito presentado el 16 
de octubre, en el que pidió el mantenimiento de la sus-
pensión hasta la publicación de la Sentencia que ponga 
fin al presente proceso.

4. El 7 de octubre de 2014, la representación procesal 
del Parlamento de Cataluña promovió un incidente de 
recusación del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal y 
del Excmo. Sr. Magistrado don Pedro González-Trevi-
jano Sánchez. Ambas recusaciones fueran inadmitidas 
a trámite por los AATC 237/2014, de 9 de octubre, y 
238/2014, de 9 de octubre, respectivamente.

5. En fechas 6 y 10 de octubre, el Abogado del Estado 
planteó incidente de ejecución de la providencia de 29 
de septiembre de 2014, en relación con el Decreto de la 
Presidencia de la Generalitat de Cataluña 132/2014, de 
2 de octubre, de nombramiento de los miembros de la 
comisión de control de las consultas populares no refe-
rendarias; y asimismo respecto del Decreto 133/2014, 
de 6 de octubre, de nombramiento de los miembros de 
las comisiones de seguimiento de la consulta popular 
no referendaria sobre el futuro político de Cataluña.

6. El Presidente del Senado, mediante escrito registra-
do el 8 de octubre de 2014, comunicó que la Mesa de 
la Cámara, en su reunión del día anterior, había acor-
dado la personación en este procedimiento y su cola-
boración a los efectos del art. 88.1 LOTC. El mismo 8 
de octubre de 2014 el Presidente del Congreso de los 
Diputados comunicó que la Cámara se personaba en 
el proceso, ofreciendo su colaboración a los mismos 
efectos.

7. Los Abogados de la Generalitat de Cataluña presenta-
ron su escrito de alegaciones el 10 de octubre de 2014, 
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solicitando la desestimación del recurso de incons-
titucionalidad. A su juicio, la Ley 10/2014, de 26 de sep-
tiembre, ha venido a subsanar la ausencia de regulación 
legal de instrumentos de consulta en el ámbito de Ca-
taluña, con la finalidad de instrumentar cauces de 
participación a través de los cuales los ciudadanos 
de Cataluña pueden expresar sus opiniones y aspira-
ciones políticas sobre aquellos aspectos de la vida pú-
blica que puedan tener transcendencia para las políti-
cas públicas de la Generalitat o de los entes locales, 
siempre en consonancia con los arts. 9.2 CE, y 29.6 y 
122 EAC. Se aduce que, aunque no cabe negar que la 
Ley ha establecido la posibilidad de ofrecer un marco 
legal en el que pueda realizarse la consulta no referen-
daria sobre el futuro político de Cataluña, que se ha 
convocado mediante el Decreto 129/2014, ello no per-
mite calificarla como ley singular o de caso único, por 
lo que su enjuiciamiento ha de llevarse a cabo median-
te un puro control de naturaleza abstracta, al margen 
de cualquier posible aplicación de la misma.

En opinión de los Abogados de la Generalitat, la Ley 
Orgánica 2/1980, de 18 de enero, ha resultado mani-
fiestamente insuficiente desde un principio, por lo que 
no puede sorprender que con la Ley objeto de este re-
curso se ponga remedio a la ausencia de instrumen-
tos de consulta en el ámbito de Cataluña. Consideran 
que es preciso abordar medidas legislativas dirigidas 
a superar la crisis de representatividad que afecta al 
funcionamiento de la democracia en España; medidas 
que, como la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, ofrez-
can instrumentos de participación ciudadana a través 
de los cuales se proceda a integrar aquellas aspiracio-
nes que permitan que el sistema de representación po-
lítica pueda recuperar nuevos índices de legitimidad. 
Se cita, en este contexto, un conjunto de reformas y 
medidas de democracia participativa adoptadas en el 
seno de la Unión Europea, entre las que se incluyen 
el «Libro blanco sobre la gobernanza europea» (Co-
misión Europea, 2001) y las reformas introducidas por 
el Tratado de Lisboa e incorporadas al vigente Tratado 
de la Unión Europea.

El escrito de demanda se refiere asimismo a la STC 
42/2014, de 25 de marzo, afirmando que en la mis-
ma se admite la legitimidad del «derecho a decidir», 
como libre expresión de aspiraciones políticas aunque 
contrarias al tenor actual de la Constitución, como las 
plasmadas en la Resolución 5/X del Parlamento de Ca-
taluña, que propugnan el desarrollo de un proceso en 
el que se llama a participar activamente a todos los 
ciudadanos de Cataluña. De esta suerte, se añade, la 
Ley 10/2014, de 26 de septiembre, instrumenta un pro-
cedimiento de consultas populares que puede servir, 
entre otros, a ese objeto.

A juicio de los Abogados de la Generalitat, el título II 
de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, no regula el 
referéndum, sino consultas no referendarias, que tie-
nen por finalidad conocer las opiniones de la pobla-

ción sobre las cuestiones sometidas a consulta y cuyos 
resultados no tienen eficacia jurídica vinculante. Su 
pretensión es dar efectividad al principio democráti-
co enunciado en el art. 1.1 CE y al mandato contenido 
en el art. 9.2 CE, en coherencia con el objetivo fijado 
en el preámbulo de la Constitución, de establecer una 
sociedad democrática avanzada. En este contexto, la 
Ley parte, en primer lugar, de un concepto de consul-
ta popular no referendaria, como manifestación pura 
de la opinión de la ciudadanía, exenta de toda efica-
cia jurídica decisoria sobre el objeto consultado (art. 
8); y, en segundo lugar, la votación se configura como 
técnica instrumental para la manifestación de la opi-
nión o posición política, en modo alguno asimilable a 
la votación electoral ni a la votación en referéndum, lo 
que sitúa esta modalidad de participación en la esfe-
ra de la libertad ideológica y de expresión, fuera pues 
del núcleo del derecho fundamental de participación 
política.

Se añade de esta suerte que si bien se produce una lla-
mada o convocatoria a los ciudadanos desde un poder 
público, ni el sujeto consultado, ni el procedimiento 
y garantías seguidas, coinciden con las características 
de un referéndum. La especial transcendencia políti-
ca del objeto sobre el que se produce una consulta no 
basta por sí sola tampoco para determinar que la mis-
ma sea un referéndum. Se sostiene así que el art. 92.1 
CE no impide que, en relación con cuestiones de espe-
cial transcendencia política, no puedan utilizarse otras 
vías, procedimientos o instrumentos de consulta de la 
opinión de los ciudadanos, porque la propia generali-
dad o indefinición de lo que en cada momento pueda 
ser una cuestión de especial transcendencia política, 
impide entender ese enunciado como una delimitación 
que garantice el mínimo de certeza requerido para su 
observancia.

Continúa señalando el escrito de alegaciones que el in-
terés de una Comunidad Autónoma no se circunscri-
be al estricto ámbito de sus competencias; y, toda vez 
que, entre otras potestades, el Parlamento de Cataluña 
dispone de la iniciativa legislativa ante las Cortes, el 
ámbito de las cuestiones sobre las que se puede consul-
tar la opinión de sus ciudadanos ha de extenderse hasta 
cuantas puedan ser objeto de esas iniciativas y tengan 
un punto de conexión con intereses propios de esa 
Comunidad Autónoma. Añaden los Abogados de la 
Generalitat que el sujeto llamado a consulta no es tam-
poco el cuerpo electoral, pues la Ley 10/2014, de 26 de 
septiembre, no determina un único sujeto a quien pue-
dan formularse las consultas, sino que habilita su de-
terminación, en cada caso, al decreto de convocatoria, 
siempre dentro de unos grupos definidos que no se co-
rresponden con el cuerpo electoral, pues no coinciden 
con el colectivo de ninguno de los censos electorales 
que sirven para la celebración de elecciones. La regula-
ción procedimental recogida en la Ley 10/2014, de 26 
de septiembre, tampoco equivale a la propia de los re-
feréndums, puesto que no se lleva a cabo por el proce-
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dimiento electoral ni mediante la elaboración y gestión 
del censo electoral, ni con la organización administra-
tiva que vele por el correcto desenvolvimiento y garan-
tías del proceso electoral, ni cuenta con un sistema de 
garantías jurisdiccionales específicas.

Para los Abogados de la Generalitat, la Ley 10/2014, 
de 26 de septiembre, tampoco lesiona las competen-
cias reservadas al Estado por el art. 149.1.32 CE, pues 
constituye un legítimo ejercicio de la competencia 
asumida por la Generalitat en el art. 122 EAC; tampo-
co vulnera la reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE, 
en cuanto no cabe apreciar en este procedimiento un 
ejercicio de la participación residenciable en el dere-
cho fundamental reconocido en el art. 23.1 CE, pues 
no se formula un llamamiento directo al titular de la 
soberanía, ni la participación comporta el ejercicio del 
poder político, sino la mera expresión de opiniones y 
aspiraciones políticas, sin eficacia jurídica vinculante; 
y tampoco se produce una infracción de los arts. 166 
a 169 CE, puesto que la norma no se inmiscuye en los 
procedimientos de reforma constitucional.

Se rechaza a continuación la impugnación de los arts. 
3.2, inciso relativo a los entes locales, 4.3, 10, 12 y 38 
de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, por conside-
rar que las consultas populares no referendarias de ca-
rácter local, tanto de ámbito municipal como supra-
municipal, se hallan amparadas en las competencias 
exclusivas que los arts. 122 y 160 EAC atribuyen a la 
Generalitat en materia de consultas populares y de ré-
gimen local. La limitación de la reserva de ley orgáni-
ca establecida en el art. 92.3 CE a las modalidades de 
referéndum previstas en la Constitución,  derivada de 
la propia literalidad del precepto constitucional, permi-
te concluir que no sólo se hallan exentas de la reserva 
de ley orgánica las consultas populares de ámbito mu-
nicipal, sino también las consultas populares de ámbito 
autonómico y las restantes consultas de ámbito local 
(comarcal, provincial, etc.) que el legislador ordinario 
estime conveniente establecer para facilitar la partici-
pación ciudadana. Ello no significa no obstante que el 
legislador ordinario tenga una libertad absoluta para 
la regulación de las consultas populares autonómicas 
y locales, ya que se halla sujeto a las prescripciones 
constitucionales y a las que derivan del bloque de la 
constitucionalidad, por lo que se deberán, en todo ca-
so, distinguir los supuestos en que, por tener naturaleza 
referendaria, su celebración requiere inexcusablemente 
la autorización del Estado, y aquellos otros que carecen 
de dicha naturaleza, como es el caso de las consultas 
no referendarias de ámbito autonómico y local regula-
das en la Ley 10/2014, de 26 de septiembre.

Las consultas populares de ámbito local son, se añade, 
consultas destinadas a articular voluntades particula-
res o colectivas, pero no generales, mediante las que 
se pretende conocer la opinión de la población respec-
to de cualquier aspecto de la vida pública, dentro del 
ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña y 

de los entes locales. Dado que la autorización estatal 
prevista en el art. 149.1.32 CE y en el art. 2 de la Ley 
reguladora de las distintas modalidades de referéndum 
se limita a las consultas populares por la vía de refe-
réndum, los preceptos impugnados no vulneran el art. 
149.1.32 CE.

La demanda rechaza también que las mencionadas 
consultas populares de ámbito local entren en conflic-
to con la disposición adicional de la Ley reguladora 
de las distintas modalidades de referéndum y el art. 
71 de la Ley reguladora de las bases del régimen lo-
cal (LBRL), considerando que la exclusión de dichas 
consultas populares del ámbito de aplicación de la 
primera, y su expresa remisión a la regulación que de 
ellas establezca la legislación de régimen local, pone 
de relieve que el propio legislador orgánico descarta 
que tales consultas constituyan instrumentos de demo-
cracia directa, teniendo, por el contrario, la condición 
de cauces de participación ciudadana que los poderes 
públicos tienen el mandato constitucional de fomentar 
(arts. 9.2 y 48 CE). La remisión a la legislación de ré-
gimen local que efectúa la Ley reguladora de las dis-
tintas modalidades de referéndum no puede interpre-
tarse más que como la ratificación de que la reserva 
de ley orgánica del art. 92.3 CE se limita a las moda-
lidades de referéndum previstas por la propia Consti-
tución, correspondiendo al legislador ordinario com-
petente en cada caso determinar las modalidades de 
consultas populares, tanto locales como autonómicas, 
que crea oportuno implantar, con respeto en todo caso 
a la autorización del Estado prevista en el art. 149.1.32 
CE, cuando se trate de consultas populares por vía 
de referéndum, sin que, por tanto, pueda entenderse 
que la disposición adicional de la Ley reguladora de 
las distintas modalidades de referéndum haya hecho 
extensiva la exigencia de la autorización estatal a las 
consultas populares de ámbito municipal que carecen 
de naturaleza referendaria.

En cuanto a la alegada infracción del art. 71 LBRL, 
considera el escrito que el precepto básico estatal no 
regula con carácter general las modalidades de con-
sultas populares de ámbito local, sino únicamente las 
de ámbito municipal y, además, exclusivamente aque-
llas que, por tener carácter referendario, exigen la au-
torización del Estado, por lo que los requisitos fijados 
en el citado precepto no son aplicables a los supuestos 
de las consultas populares no referendarias de ámbito 
local.

Se efectúa a continuación una referencia explícita al 
registro de participación en consultas populares, crea-
do por el art. 6 de la Ley 10/2014, de 26 de septiem-
bre, rechazando la caracterización del mismo como 
censo electoral, por entender que forma parte de una 
estructura administrativa electoral que constituye un 
medio instrumental indispensable para el ejercicio de 
funciones propias en el ámbito de competencia de la 
Generalitat. Dicho registro, se afirma, no infringe lo 



23 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 521

4.87.10. INFORMACIó 183

dispuesto en la Ley Orgánica de protección de da-
tos personales ni vulnera el art. 18.4 CE, en cuanto 
se da debido cumplimiento al principio de reserva de 
ley que, además, conlleva la innecesariedad del con-
sentimiento para el caso de comunicación de datos del 
registro de población de Catalunya; y, al tiempo, no 
altera ni amplia tampoco la finalidad de este último 
registro ni el de catalanes en el exterior, cuando prevé 
la comunicación de los datos allí contenidos para la 
creación del registro de participación en las consultas 
populares no referendarias.

Se añade, finalmente, que las dudas de constituciona-
lidad vertidas sobre los arts. 42, 43 y 44, en conexión 
con el art. 41, del título III de la Ley 10/2014, carecen 
del soporte argumental exigido por el art. 85 LOTC.

8. El 15 de octubre de 2014 se registró en este Tribunal 
un escrito presentado por don Xavier Narcís Guillem 
en la agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz, 
núm. 1, de les Borges Blanques, en el que solicitó que 
se le tuviera por comparecido y parte adherida en el 
presente procedimiento. En providencia de 15 de octu-
bre, el Pleno acordó no haber lugar a dicha solicitud, al 
no estar legitimado como parte, de conformidad con 
los arts. 162.1 CE y 32 LOTC.

El 5 de noviembre de 2014 se recibió por el mismo 
cauce otro escrito mediante el que el Sr. Narcís Gui-
llem recurría en súplica la anterior resolución, siendo 
inadmitido el recurso por providencia de 18 de no-
viembre de 2014, al haber sido interpuesto fuera del 
plazo de tres días fijado por el art. 93.2 LOTC.

9. El 17 de octubre de 2014 se registró el escrito de 
alegaciones formulado por el Letrado mayor del Par-
lamento de Cataluña, en el que solicita la desestima-
ción del recurso en base a los argumentos que sintéti-
camente se exponen a continuación.

Comienza señalando que el título II de la Ley 10/2014, 
de 26 de septiembre, no viene a regular el llamado de-
recho a decidir, sino a establecer un marco legal gene-
ral para realizar consultas no referendarias sobre cual-
quier asunto de interés público. Entiende que el escrito 
de la Abogacía del Estado argumenta incorrectamente 
a partir de elementos extrajurídicos producidos en el 
contexto político de preparación y tramitación de la 
Ley que no pueden servir como criterio determinante 
del juicio de constitucionalidad de la norma, pues la 
Ley 10/2014, de 26 de septiembre, no es una ley sin-
gular ad hoc, aprobada sólo para realizar una consulta 
concreta.

En opinión del Letrado autonómico, la Ley responde 
a una voluntad del legislador de desarrollar el art. 122 
EAC, en coherencia con lo dispuesto en la Ley 4/2010, 
de consultas populares por vía de referéndum, afron-
tando el tratamiento legal de la participación ciudada-
na de forma global, diferenciando claramente el régi-
men jurídico específico del referéndum (Ley 4/2010) 
del de las consultas populares no referendarias (Ley 

10/2014). Añade que la Ley impugnada desarrolla así 
el mandato constitucional y estatutario de promover la 
participación ciudadana, pero no el art. 23.1 CE, pues 
la participación no se articula sobre el derecho de vo-
to, que es la esencia de aquel derecho fundamental; y, 
al tiempo, la circunstancia de que el artículo 3.1 con-
temple que la opinión se manifiesta «mediante vota-
ción» no puede asimilarse al ejercicio del derecho de 
voto, debiendo entenderse este en un sentido instru-
mental no sustantivo. Añade que la convocatoria y el 
procedimiento de realización de las consultas no refe-
rendarias no es un proceso «electoral», con las carac-
terísticas y garantías propias de éstos, y que la Ley no 
reserva o limita estas consultas a decisiones políticas 
de transcendencia especial que conecten con la idea de 
participación política (arts. 23.1 y 92.1 CE) asimismo 
sino que alude a opinar sobre «actuaciones, decisio-
nes o políticas públicas». Sostiene que de la doctrina 
constitucional se desprende que el referéndum es un 
instrumento reservado a la participación política, pero 
no necesariamente que una cuestión de naturaleza y 
alcance político quede sustraída a otras vías partici-
pativas, cuando éstas no pretenden obtener los efectos 
solemnes propios de un referéndum.

Afirma también en su escrito de alegaciones que no se 
puede partir de una vis atractiva de la reserva de ley 
orgánica del art. 81.1 CE, pues dicha reserva no debe 
absorber íntegramente la regulación del derecho fun-
damental, ya que si fuera así no cabría ninguna regula-
ción autonómica de desarrollo del art. 23.1 CE, en cla-
ra contradicción con lo que ocurre en la realidad, pues 
las Comunidades Autónomas pueden aprobar su legis-
lación electoral, que se basa en el derecho del art. 23.1 
CE, y así lo han hecho respetando los principios gene-
rales o básicos establecidos en la LOREG. Conside-
ra, por ello, que este esquema debería ser válido en el 
caso de los referéndums de ámbito autonómico, admi-
tiendo una capacidad legislativa autonómica, dejando 
a salvo la competencia del art. 149.1.32 CE y respetan-
do los principios básicos de la legislación estatal sobre 
referéndums. A juicio del Letrado, el art. 122 EAC es 
un precepto abierto que permite al legislador regular 
las modalidades de consultas expresamente mencio-
nadas, pero también cualquier otra forma de consul-
ta popular, dejando al legislador un amplio margen de 
configuración e innovación legal, en el que cabe la re-
gulación contenida en el título II de la Ley impugnada. 
La referencia del art. 1 de la Ley al «ámbito competen-
cial» es así perfectamente constitucional, puesto que 
coincide con la expresión que utiliza el art. 122 EAC.

El Letrado del Parlamento catalán sostiene también 
que el art. 8 de la Ley circunscribe los efectos de la 
consulta a «conocer la opinión» sobre la cuestión so-
metida a consulta, sin carácter vinculante, y preser-
vando un amplio margen de decisión política, ya que 
sólo obliga a la autoridad convocante a «pronunciar-
se» sobre la incidencia de la consulta en la actuación 
pública que ha sido objeto de la misma. Ello permi-
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tiría entender que el formato que se diseña puede ser 
concebido como un derecho de participación de nueva 
creación y regulación, desde la perspectiva del dere-
cho fundamental del art. 20 CE, entendido como el 
derecho a expresar opiniones por medio de «la escri-
tura o cualquier otro medio de reproducción», que in-
cluye también el derecho a expresarlas mediante vo-
tación.

En lo que respecta al objeto sobre el que pueden ver-
sar las consultas no referendarias, considera que no se 
desprende de forma clara e inequívoca de la Consti-
tución ni de la Ley reguladora de las distintas moda-
lidades de referéndum que los ciudadanos no puedan 
ser preguntados sobre cuestiones de relevancia políti-
ca por otros medios, siempre que no pretendan conse-
guirse los efectos propios de un referéndum. El uso del 
término potestativo «podrán» en el art. 92.1 CE avala 
–a su juicio– la lectura flexible que se propone.

Señala a continuación que todo proceso de participa-
ción debe contar con un sistema de garantías, sin que 
ello sea monopolio del referéndum. En el caso de la 
Ley catalana no cabe apelar al concepto de «cuerpo 
electoral», porque de los arts. 3.3 y 5 no se desprende 
esa identidad de sujeto, dado que las consultas pueden 
ser generales o sectoriales, y las personas legitimadas 
no han de coincidir siempre con los titulares del de-
recho de sufragio, siendo las convocatorias concretas 
de cada consulta las que han de determinar quiénes 
puedan participar en las mismas. Y en cuanto al pro-
cedimiento, no se pretende fijar una regulación electo-
ral, sino una específica para las consultas, dentro del 
marco de configuración de que dispone el legislador. 
La previsión de un registro de participación es un ele-
mento de garantía imprescindible en cualquier proce-
so participativo, pero eso no le convierte, sin más, en 
un censo electoral; asimismo la cesión de datos que se 
contempla, entra dentro del ámbito permitido por la 
Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de da-
tos de carácter personal. En esta misma línea, el siste-
ma de garantías no contempla organismos electorales, 
ni se incorporan miembros del Poder Judicial, ni exis-
te tampoco un recurso contencioso-electoral como sis-
tema de control judicial especial, sino un régimen de 
control ordinario de los actos administrativos. El prin-
cipio de voluntariedad en la composición de las mesas 
de consultas o la ausencia de un régimen sancionador 
demostrarían la existencia de diferencias adicionales 
con la institución del referéndum.

El escrito viene a continuación a insistir en la idea de 
que no hay nada en la Ley impugnada que permita 
concluir que las consultas populares no referendarias 
que contempla superen los límites fijados en la STC 
42/2014, de 25 de marzo, pues la posibilidad de reali-
zar una consulta previa y no referendaria para conocer 
la opinión de los ciudadanos y comprobar si existe una 
mayoría social favorable al cambio de estatuto consti-
tucional, tiene cabida en el marco de la citada Senten-

cia, siempre que esa consulta no pretenda ser un refe-
réndum unilateral de autodeterminación, ni obviar los 
procesos de reforma constitucional.

El escrito de alegaciones del Parlamento catalán se re-
fiere, por último, a la regulación de las consultas popu-
lares no referendarias de ámbito local, afirmando que 
la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, está creando una 
figura nueva y distinta de participación, que no tiene 
las características propias del referéndum y que no al-
tera ni modifica la regulación de las consultas munici-
pales referendarias, que serían las previstas en la dis-
posición adicional de la Ley reguladora de las distintas 
modalidades de referéndum y en el art. 71 LBRL. Y lo 
mismo puede decirse, se añade, respecto de las con-
sultas supramunicipales, pues la circunstancia de que 
no estén previstas en la legislación básica de régimen 
local no constituye argumento válido, dado que esta-
mos ante una modalidad de consulta distinta a la de 
la citada legislación básica, por lo que la exclusividad 
competencial de la Generalitat que establece el art. 
122 EAC puede desplegar plenos efectos, sin que la 
regulación relativa a estas consultas infrinja ninguna 
competencia básica estatal.

10. El 27 de octubre de 2014 los Abogados de la Ge-
neralitat presentaron un conjunto de documentos, re-
feridos a acuerdos adoptados por distintas entidades 
locales de Cataluña, en los que, mediante fórmulas di-
versas, se manifiesta el apoyo a la celebración de la 
consulta convocada por Decreto 129/2014, de 27 de 
septiembre, del Presidente de la Generalitat.

11. Por providencia de 25 de febrero de 2015, se señaló 
para el día de hoy la deliberación y votación de la pre-
sente Sentencia.

II. Fundamentos juridicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad, inter-
puesto por la Abogacía del Estado en nombre del Pre-
sidente del Gobierno de la Nación, contiene la pre-
tensión de que se declare la inconstitucionalidad y 
nulidad de los preceptos integrantes del título II (arts. 
3 a 39), las disposiciones transitorias primera y segun-
da, así como la disposición final primera, esta última 
en lo que resulta de aplicación a dicho título II, de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de 
septiembre, de consultas populares no referendarias y 
otras formas de participación ciudadana.

La Ley tiene por objeto, se afirma en su art. 1.1, «el es-
tablecimiento del régimen jurídico, las modalidades, 
el procedimiento, la realización y la convocatoria de 
los mecanismos de las consultas populares no referen-
darias y otras formas y mecanismos de participación 
ciudadana institucionalizada en el ámbito competen-
cial de la Generalitat y las entidades locales».

De la mencionada Ley se impugna su título II, rubri-
cado «consultas populares no referendarias», cuyo ca-
pítulo I («disposiciones generales») define el concepto 
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de «consulta popular no referendaria» y sus moda-
lidades (art. 3), determina las formas en que pueden 
promoverse tales consultas (art. 4) y las personas que 
pueden ser llamadas a participar en ellas (art. 5), crea 
y regula el «registro de participación en consultas po-
pulares no referendarias» (art. 6) y el registro de con-
sultas populares (art. 7), establece los efectos de estas 
(art. 8) y limita su número máximo anual (art. 9).

El capítulo II («procedimiento de las consultas popu-
lares no referendarias») regula la convocatoria de la 
consulta (arts. 10 a 12), el sistema de garantías (arts. 13 
a 20), la campaña previa a la consulta (arts. 21 y 22), 
las normas de voto (arts. 23 a 28) y las reglas especia-
les para las consultas sectoriales (art. 29).

El capítulo III («reglas especiales para las consultas 
populares no referendarias de iniciativa ciudadana») 
prevé que este tipo de consultas puedan ser promovi-
das por personas físicas o jurídicas (art. 30) integra-
das en una comisión promotora (art. 31), determina la 
forma en que debe plantearse la solicitud de iniciativa, 
su contenido y las causas de inadmisibilidad (art. 32), 
delimita el ámbito al que puede extenderse la iniciativa 
(art. 33), aclara que sus firmantes pueden ser personas 
llamadas a participar en ella (art. 34), exige un número 
mínimo de firmas de apoyo (art. 35), regula su reco-
gida (art. 36) así como su recuento y validación (art. 
37), dispone que el órgano competente debe convocar 
la consulta si las firmas validadas alcanzasen el núme-
ro mínimo establecido (art. 38) y define los periodos en 
que no se pueden promover ni celebrar consultas popu-
lares no referendarias de iniciativa ciudadana (art. 39).

Son también objeto de impugnación las disposiciones 
transitorias primera (sobre comunicación previa al re-
gistro de participación en consultas populares no re-
ferendarias) y segunda (sobre nombramiento de los 
miembros de la comisión de control y régimen transi-
torio aplicable hasta su constitución), así como la dis-
posición final primera (sobre autorización al Gobierno 
de la Generalitat para el desarrollo reglamentario de la 
Ley), en lo que resulta aplicable al título II.

2. La Abogacía del Estado sostiene que, bajo la deno-
minación de «consultas populares no referendarias», 
los preceptos impugnados contienen la regulación sis-
temática y completa de un referendo, para lo cual el 
legislador autonómico carece de competencia, con-
traviniendo así el art. 149.1.1, 18 y 32, al tiempo que 
se infringe la reserva de ley orgánica comprendida en 
el art. 81.1 CE en relación con los arts. 23.1 y 92.3 
CE, así como el contenido del art. 122 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (EAC), en la interpretación 
que del mismo ha realizado este Tribunal en la STC 
31/2010, de 28 de junio, FJ 69.

En el escrito de recurso se aduce también la inconsti-
tucionalidad de los arts. 3.2, en su inciso relativo a los 
entes locales, 4.3, 10, 12 y 38 de la Ley, por estimar 
que, añadidamente, contradicen tanto la legislación or-

gánica como la legislación básica estatal en materia 
de consultas populares locales, integrada por la dis-
posición adicional de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 
de enero, reguladora de las distintas modalidades de 
referéndum y el art. 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de bases de régimen local (LBRL), respectivamente.

Junto a estas denuncias de inconstitucionalidad, que 
presentan en común pretender la defensa del régimen 
de distribución de competencias que dimana del blo-
que de la constitucionalidad, se añaden otras, apunta-
das en el desarrollo argumental de la demanda, y que 
atienden al contenido material de algunos preceptos 
[arts. 5.1 a), b) y c), 6.3 y 12.3 de la Ley autonómica] 
por su contradicción con los arts. 12, 13.2 y 18.4 CE, 
y 68.5 EAC.

Las representaciones procesales del Gobierno de la 
Generalitat y del Parlamento de Cataluña rebaten el 
anterior planteamiento, afirmando que la participación 
popular que la Ley regula no entronca con el derecho 
fundamental ex art. 23.1 CE, pues limita su contenido 
a las consultas populares no referendarias que se rea-
licen en el ámbito de Cataluña en cumplimiento de las 
previsiones contenidas en el art. 9.2 CE y en los arts. 
29.1 y 6, 43 y 122 EAC, con una finalidad puramen-
te orientada al mejor conocimiento de la opinión de 
los ciudadanos en asuntos conectados con los intereses 
propios de la Comunidad Autónoma, por lo que no se 
produce la vulneración de las competencias estatales 
invocadas. Se sostiene, asimismo, que el resultado de 
las consultas no es vinculante y que, en todo caso, la 
regulación que de ellas hacen las normas impugnadas 
difiere significativamente de la que, conforme a la ju-
risprudencia constitucional, sería propia de las consul-
tas populares por vía de referéndum. Por otra parte, 
entienden que la regulación de las consultas populares 
locales, tanto de ámbito municipal como de carácter 
supramunicipal, encuentra amparo en las competen-
cias exclusivas que los arts. 122 y 160 EAC atribuyen 
a la Generalitat en materia de consultas populares no 
referendarias y de régimen local.

3. Así concretado el objeto de este proceso y las posi-
ciones de las partes, nuestro enjuiciamiento de la Ley 
autonómica impugnada debe estar precedido por una 
referencia a las formas de participación ciudadana en 
nuestro sistema político-constitucional (FFJJ 3 y 4), 
por el deslinde de la institución del referéndum como 
modalidad de «consulta popular» (FJ 5) y por el régi-
men de distribución competencial sobre la materia que 
se deriva del bloque de constitucionalidad (FJ 6).

El punto de partida para la comprensión del sentido y 
alcance de las consultas populares en nuestro ordena-
miento constitucional se ubica en la consagración de 
España como un Estado democrático (art. 1.1 CE), en 
el que la Constitución reconoce a los ciudadanos el 
derecho a participar en los asuntos públicos directa-
mente o por medio de representantes libremente ele-
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gidos en elecciones periódicas por sufragio universal 
(art. 23.1 CE).

Cabe recordar, con la STC 103/2008, de 11 de sep-
tiembre, FJ 2, que nuestra democracia constitucional 
garantiza, de manera muy amplia, la participación de 
los ciudadanos en la vida pública y en el destino co-
lectivo, decidiendo éstos, periódicamente, a través de 
las elecciones de representantes en las Cortes Genera-
les (arts. 68 y 69 CE), en los Parlamentos autonómicos 
(art. 152.1 CE) y en los ayuntamientos (art. 140 CE), 
acerca del destino político de la comunidad nacional 
en todas sus esferas, estatal, autonómica y local.

Junto a esta fórmula de la representación política, 
nuestra Constitución admite también, como cauce de 
conformación y expresión de la voluntad general, la 
participación directa de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, en «aquellos supuestos en los que la toma de 
decisiones políticas se realiza mediante un llamamien-
to directo al titular de la soberanía» (STC 119/1995, de 
17 de julio, FJ 3).

Ahora bien, de modo reiterado hemos destacado el ca-
rácter extraordinario de esta forma de participación 
ciudadana en nuestro ordenamiento jurídico, pues 
«aun si se admitiera que la Ley puede ampliar los ca-
sos de participación directa, los supuestos habrían de 
ser, en todo caso, excepcionales en un régimen de De-
mocracia representativa como el instaurado por nues-
tra Constitución, en el que priman los mecanismos de 
Democracia representativa sobre los de participación 
directa» (STC 119/1995, de 17 de julio, FJ 3, con cita 
de la STC 76/1994, de 14 de marzo, FJ 3)

Desde esta premisa, nuestra Constitución acoge algu-
nos instrumentos característicos de la democracia di-
recta, como el régimen del concejo abierto (art. 140 
CE), la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE) y, 
bajo distintas modalidades, la institución del referén-
dum (art. 92.1 CE y demás supuestos que el propio 
texto constitucional contempla, y a los que después se 
aludirá). Son, las citadas, modalidades de participa-
ción directa que entroncan con el art. 23.1 CE.

4. Pero, como se advierte en la STC 119/1995, de 17 de 
julio, «es evidente que este entendimiento de la par-
ticipación a que se refiere el art. 23.1 CE no agota las 
manifestaciones del fenómeno participativo que tanta 
importancia ha tenido y sigue teniendo en las demo-
cracias actuales y al que fue especialmente sensible 
nuestro constituyente. De hecho, el Texto constitucio-
nal es rico en este tipo de manifestaciones. En unos 
casos, se contiene un mandato de carácter general a 
los poderes constituidos para que promuevan la parti-
cipación en distintos ámbitos: así, el art. 9.2 C.E. con-
tiene un mandato a los poderes públicos para que fa-
ciliten ‘la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social’, y el art. 
48 establece la obligación de los poderes públicos de 
promover las condiciones para la participación de la 

juventud en el desarrollo político, social, económico 
y cultural. En otros casos, el constituyente ha previs-
to formas de participación en ámbitos concretos, algu-
nas de las cuales se convierten en verdaderos derechos 
subjetivos, bien ex constitutione, bien como conse-
cuencia del posterior desarrollo por parte del legisla-
dor; es el caso del art. 27, que en sus apartados 5 y 7 
se refiere a la participación en la programación en la 
enseñanza y en el control y gestión de los centros sos-
tenidos por la Administración con fondos públicos; del 
art. 105, según el cual la Ley regulará la audiencia de 
los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 
las disposiciones administrativas [apartado a)], y la ga-
rantía de la audiencia de los interesados en el procedi-
miento de producción de actos administrativos [apar-
tado c)]; del art. 125, que prevé la participación de los 
ciudadanos en la Administración de Justicia median-
te la institución del Jurado, y del art. 129, que en su 
apartado primero remite a la Ley el establecimiento de 
formas de participación de los interesados en la Segu-
ridad Social y en la actividad de determinados orga-
nismos públicos, y en su apartado segundo recoge un 
mandato a los poderes públicos para que promuevan 
eficazmente formas de participación en la empresa. 
Diversas fórmulas de participación –bien directamen-
te, bien a través de órganos establecidos al efecto– se 
recogen también en los arts. 51, 52 y 131.2 de la Cons-
titución.» (FJ 4).

A estas previsiones del constituyente se suman todas 
aquellas fórmulas de participación ciudadana que ins-
tituya el legislador ordinario –estatal o autonómico– 
en el marco de sus competencias (así, cuando el art. 
29.6 EAC dispone que «los ciudadanos de Cataluña 
tienen derecho a promover la convocatoria de consul-
tas populares por parte de la Generalitat y los Ayun-
tamientos, en materia de las competencias respectivas, 
en la forma y las condiciones que las leyes estable-
cen»). Pero siempre, en el bien entendido sentido, de 
que no son expresiones del derecho de participación 
que garantiza el art. 23.1 CE, sino que obedecen a una 
ratio bien distinta. Se trata de manifestaciones que no 
son propiamente encuadrables ni en las formas de de-
mocracia representativa ni en la democracia directa, 
incardinándose más bien en un tertium genus que se ha 
denominado democracia participativa (STC 119/1995, 
de 17 de julio, FJ 6).

5. Una vez trazada la distinción entre el derecho fun-
damental de participación política –directa o indirec-
ta– reconocido en el art. 23.1 CE y las formas de mera 
participación ciudadana, es preciso proyectarla sobre la 
categoría de las denominadas «consultas populares».

La Constitución, al referirse en el art. 149.1.32 a las 
«consultas populares por vía de referéndum» ha con-
sentido la existencia de otras consultas populares que 
no fueran las referendarias, habiendo sido el legislador 
orgánico y estatutario el que las ha introducido en el 
bloque de constitucionalidad (en lo que aquí interesa, 
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el art. 122 EAC, al conferir a la Generalitat compe-
tencia en materia de «encuestas, audiencias públicas, 
foros de participación y cualquier otro instrumento de 
consulta popular»). Por tanto, bajo aquella denomi-
nación genérica debe comprenderse la existencia de 
dos instituciones de raíz diferente: el referéndum y las 
consultas no referendarias.

La primera es manifestación del derecho de participa-
ción política directa en los asuntos públicos (art. 23.1 
CE), mientras que las segundas, en cambio, lo son del 
mandato dirigido a los poderes públicos de facilitar la 
participación de los ciudadanos en la vida política, eco-
nómica, cultural y social (art. 9.2 CE y concordantes).

Así las cosas, el texto constitucional contempla di-
versos supuestos de referéndum como fórmula de 
participación directa de los ciudadanos en los asun-
tos públicos: el referéndum consultivo sobre decisio-
nes políticas de especial trascendencia (art. 92.1), el 
referéndum para la ratificación de la iniciativa en el 
proceso autonómico (art. 151.1 CE), el referéndum de 
aprobación de los Estatutos de Autonomía tramitados 
por la vía del art. 151 CE (art. 151.2 CE), el referén-
dum para su reforma (art. 152.2 CE), el referéndum de 
reforma constitucional (arts. 167.3 y 168.3 CE), o la 
ratificación de la iniciativa para una eventual incorpo-
ración de Navarra al régimen autonómico vasco (dis-
posición transitoria cuarta CE). Por lo demás, es in-
dudable que la previsión por el constituyente de estos 
concretos supuestos no agota el elenco de referendos 
admisibles en nuestro ordenamiento.

Llegados a este punto, resulta preciso identificar los 
rasgos que caracterizan la institución del referéndum, 
tarea que ha sido llevada a cabo en la STC 103/2008, 
de 11 de septiembre, (cuya doctrina se reitera poste-
riormente en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 69), en 
los siguientes términos:

«El referéndum es, por tanto, una especie del género 
“consulta popular” con la que no se recaba la opinión 
de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de 
interés público, a través de cualesquiera procedimien-
tos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estric-
tamente al parecer del cuerpo electoral (expresivo de 
la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de ene-
ro, FJ 10) conformado y exteriorizado a través de un 
procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, 
gestionado por la Administración electoral y asegura-
do con garantías jurisdiccionales específicas, siempre 
en relación con asuntos públicos cuya gestión, direc-
ta o indirecta, mediante el ejercicio del poder político 
por parte de los ciudadanos, constituye el objeto del 
derecho fundamental recogido por la Constitución en 
el art. 23.1 (así, STC 119/1995, de 17 de julio). Para 
calificar una consulta como referéndum o, más preci-
samente, para determinar si una consulta popular se 
verifica “por vía de referéndum” (art. 149.1.32 CE) y 
su convocatoria requiere entonces de una autorización 
reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del 

sujeto consultado, de manera que siempre que éste sea 
el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia 
es la de los distintos procedimientos electorales, con 
sus correspondientes garantías, estaremos ante una 
consulta referendaria.» (FJ 2)

Por el contrario, «[l]a circunstancia de que no sea jurí-
dicamente vinculante resulta de todo punto irrelevan-
te, pues es obvio que el referéndum no se define frente 
a otras consultas populares por el carácter vinculante 
de su resultado» (FJ 3).

Lo hasta aquí señalado permite extraer ya algunas 
consideraciones que han de servirnos para discernir si 
las consultas reguladas en la Ley autonómica impug-
nada participan de la naturaleza de los referendos:

a) El primero de sus rasgos definidores radica, pues, 
en que, a través del referéndum, se produce un llama-
miento del poder público a la ciudadanía para ejercer 
el derecho fundamental de participación en los asun-
tos públicos reconocido en el art. 23.1 CE. El destina-
tario de la consulta es el conjunto de ciudadanos que 
tienen reconocido el derecho de sufragio activo en un 
determinado ámbito territorial o, lo que es lo mismo, 
el cuerpo electoral.

Ha quedado identificado de esta suerte el cuerpo elec-
toral con el sujeto que expresa la voluntad del pueblo 
(SSTC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10; y 31/2010, de 
28 de junio, FJ 69), sin perjuicio de que, como acla-
ramos en la STC 13/2009, de 19 de enero, FJ 16, «el 
cuerpo electoral no se confunde con el titular de la so-
beranía, esto es, con el pueblo español (art. 1.2 CE). 
Este cuerpo electoral está sometido a la Constitución 
y al resto del Ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), en 
tanto que el pueblo soberano es la unidad ideal de im-
putación del poder constituyente y como tal funda-
mento de la Constitución y del Ordenamiento».

Conviene advertir que, dado que el cuerpo electoral 
tiene una adscripción territorial y presenta la compo-
sición determinada por el ordenamiento, no existe un 
único cuerpo de electores, en la medida en que una 
misma persona podrá formar parte de diversos cuer-
pos electorales en función de constituir la colectividad 
de cada uno de los distintos ordenamientos estatal, au-
tonómico o local.

De modo distinto, las consultas no referendarias re-
caban, en cambio, la opinión de cualquier colectivo 
(STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 69), por lo que ar-
ticulan «voluntades particulares o colectivas, pero no 
generales, esto es, no imputables al cuerpo electoral» 
(STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 2). Frente a 
las formas de participación política, en las que se in-
terviene en cuanto ciudadano (uti cives), en las con-
sultas populares no referendarias se participa a título 
individual (uti singulus) o como miembro de un colec-
tivo, sea social, económico, cultural o de otra índole 
(uti socius).
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b) Un segundo elemento ínsito en el concepto de refe-
réndum estriba en que la opinión del cuerpo electoral 
se expresa por medio del sufragio emitido en el curso 
de un proceso electoral, a fin de que el resultado de 
la consulta pueda jurídicamente imputarse a la volun-
tad general de la correspondiente comunidad política 
y, de este modo, considerarse una genuina manifesta-
ción del derecho fundamental de participación política 
reconocido en el art. 23.1 CE.

No cabe olvidar que el derecho a participar directa-
mente en los asuntos públicos, como todos los dere-
chos que la Constitución establece, no puede sino ejer-
cerse en la forma jurídicamente prevista en cada caso. 
Lo contrario, lejos de satisfacer la exigencias de la so-
beranía popular, supondría la imposibilidad misma de 
la existencia del ordenamiento jurídico, a cuya obe-
diencia todos –ciudadanos y poderes públicos– vienen 
constitucionalmente obligados (STC 103/2008, de 11 
de septiembre, FJ 2). Esa exigencia se encuentra im-
plícitamente contenida en el art. 92.3 CE, al decir que 
una ley orgánica regulará las condiciones «y el proce-
dimiento» de las distintas modalidades de referéndum 
previstas en la Constitución.

Por esta razón, el referéndum ha de realizarse de acuer-
do con los procedimientos y con las garantías que per-
mitan a los consultados expresar su opinión mediante 
votación, pues sólo mediante el voto puede formarse 
la voluntad del cuerpo electoral (SSTC 12/2008, de 29 
de enero, FJ 10; y 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 
2). Solo a través del sufragio (y no por medio de otras 
fórmulas de exteriorización de la opinión, como el 
ejercicio del derecho de manifestación, la aportación 
de firmas, sondeos de opinión o encuestas, etc.) puede 
quedar acreditado que el resultado de la consulta sea 
la fidedigna expresión de la voluntad del cuerpo elec-
toral, de modo que las exigencias del procedimiento 
de celebración de referéndum deben ser entendidas co-
mo medios orientados a un fin: garantizar la realidad 
y veracidad del juicio emitido por el cuerpo electoral.

6. Determinado, pues, que estamos ante un referén-
dum cuando el poder público convoca al conjunto de 
los ciudadanos de un ámbito territorial determinado 
para que ejerzan el derecho fundamental de partici-
pación en los asuntos públicos emitiendo su opinión, 
vinculante o no, sobre una determinada cuestión, me-
diante votación y con las garantías propias de un pro-
ceso electoral, lo siguiente que nos corresponde abor-
dar es el sistema de distribución de competencias del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en 
esta materia.

Dicho régimen de distribución competencial deriva, 
en buena medida, del hecho de que las consultas po-
pulares por vía de referéndum son, como ha quedado 
expuesto, una manifestación del derecho fundamental 
de participación política recogido en el art. 23.1 CE, 
mientras que las consultas populares no referendarias, 
si bien son una expresión del fenómeno participativo, 

no se encuentran comprendidas dentro de las formas 
de participación a las que se refiere aquel precepto.

A) De entrada, el régimen jurídico del referéndum está 
sujeto a una reserva de ley orgánica, al disponer el art. 
92.3 CE que «una ley orgánica regulará las condicio-
nes y el procedimiento de las distintas modalidades 
de referéndum previstas en la Constitución». Además, 
el referéndum, en cuanto implica el ejercicio del dere-
cho fundamental reconocido por el art. 23.1 CE, es-
tá sujeto en su desarrollo a la reserva de ley orgánica 
prevista en el art. 81.1 del propio texto constitucional. 
Concurren, por tanto, dos exigencias constitucionales 
de reserva de ley orgánica: una, genérica, vinculada al 
desarrollo de los derechos fundamentales; y, otra, es-
pecífica, asociada a la institución del referéndum.

Por otra parte, la Constitución atribuye al Estado, co-
mo competencia exclusiva, la «autorización para la 
convocatoria de consultas populares por vía de refe-
réndum» (art. 149.1.32 CE), competencia que, de con-
formidad con la jurisprudencia, «no puede limitarse 
a la autorización estatal para la convocatoria de con-
sultas populares por vía de referéndum, sino que ha 
de extenderse a la entera disciplina de esa institu-
ción, esto es, a su establecimiento y regulación» (STC 
31/2010, de 28 de junio, FJ 69).

La competencia que los mencionados preceptos cons-
titucionales atribuyen al Estado para regular la institu-
ción del referéndum, cualquiera que sea la modalidad 
o ámbito territorial sobre el que se proyecte, ha sido 
ejercida mediante la aprobación de la Ley Orgánica 
2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas mo-
dalidades de referéndum. En efecto, hemos dicho de 
esta Ley que «es la llamada por el art. 92.3 CE pa-
ra regular las condiciones y el procedimiento de las 
distintas modalidades de referéndum previstas en la 
Constitución, siendo además la única Ley constitucio-
nalmente adecuada para el cumplimiento de otra re-
serva, añadida a la competencial del art. 149.1.32 CE: 
la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los de-
rechos fundamentales, en este caso el derecho de par-
ticipación política reconocido en el art. 23 CE» (STC 
103/2008, de 11 de septiembre, FJ 3).

No se regulan en esta Ley Orgánica otros supuestos 
de referéndum distintos de los contemplados en el tex-
to constitucional: en particular, no se mencionan otras 
consultas de ámbito autonómico que las previstas en 
los arts. 151 y 152 CE, mientras que su disposición 
adicional excluye del ámbito de aplicación de la Ley 
a las consultas municipales, remitiendo su disciplina a 
la legislación básica de régimen local (art. 71 LBRL), 
ámbito sobre el que también se proyecta el art. 149.1.18 
CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
en relación con «las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas».

B) En lo que respecta a las competencias de las Co-
munidades Autónomas, la STC 103/2008, de 11 de 
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septiembre, afirmó que «no cabe en nuestro orde-
namiento constitucional, en materia de referéndum, 
ninguna competencia implícita, puesto que en un sis-
tema, como el español, cuya regla general es la de-
mocracia representativa, solo pueden convocarse 
y celebrarse los referendos que expresamente estén 
previstos en las normas del Estado, incluidos los Es-
tatutos de Autonomía, de conformidad con la Cons-
titución» (FJ 3).

En el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el 
art. 122 de su Estatuto de Autonomía dispone:

«Corresponde a la Generalitat la competencia exclu-
siva para el establecimiento del régimen jurídico, las 
modalidades, el procedimiento, la realización y la 
convocatoria por la propia Generalitat o por los en-
tes locales, en el ámbito de sus competencias, de en-
cuestas, audiencias públicas, foros de participación y 
cualquier otro instrumento de consulta popular, con 
excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la 
Constitución.»

En lo que ahora importa, el alcance de este precepto 
ha sido circunscrito por la STC 31/2010, de 28 de ju-
nio, FJ 69, a las consultas no referendarias.

En todo caso, el ejercicio de la competencia de la Co-
munidad Autónoma de Cataluña para regular las con-
sultas no referendarias está sujeto a determinados lí-
mites:

a) En primer lugar, queda fuera de la competencia au-
tonómica formular consultas, aun no referendarias, que 
incidan sobre «sobre cuestiones fundamentales resuel-
tas con el proceso constituyente y que resultan sustraí-
das a la decisión de los poderes constituidos. El respeto 
a la Constitución impone que los proyectos de revisión 
del orden constituido, y especialmente de aquéllos que 
afectan al fundamento de la identidad del titular único 
de la soberanía, se sustancien abierta y directamente 
por la vía que la Constitución ha previsto para esos fi-
nes. No caben actuaciones por otros cauces ni de las 
Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del 
Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en 
la decisión constituyente, la voluntad del pueblo espa-
ñol, titular exclusivo de la soberanía nacional, funda-
mento de la Constitución y origen de cualquier poder 
político» (STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4). 
Es patente, pues, que el parecer de la ciudadanía sobre 
tales cuestiones ha de encauzarse a través de los proce-
dimientos constitucionales de reforma.

En relación con esta materia, este Tribunal ha dicho 
en la STC 42/2014, de 25 de marzo, que «[l]a Consti-
tución no aborda ni puede abordar expresamente todos 
los problemas que se pueden suscitar en el orden cons-
titucional, en particular los derivados de la voluntad 
de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. 
Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos 
por este Tribunal, cuya función es velar por la obser-
vancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes 

públicos y muy especialmente los poderes territoriales 
que conforman nuestro Estado autonómico son quie-
nes están llamados a resolver mediante el diálogo y 
la cooperación los problemas que se desenvuelven en 
este ámbito. El concepto amplio de diálogo, por otra 
parte, no excluye sistema o institución legítima algu-
na capaz de aportar su iniciativa a las decisiones po-
líticas, ni ningún procedimiento que respete el marco 
constitucional. A este Tribunal incumbe únicamente, 
a iniciativa de las partes legitimadas para recabar su 
intervención, velar porque los procedimientos que se 
desarrollen en el curso de este diálogo se ajusten a los 
requisitos exigidos por la Constitución» [FJ 4 b)]. En 
consecuencia, caben cuantas vías sean compatibles 
con el texto constitucional, pues «[e]l planteamiento 
de concepciones que pretendan modificar el funda-
mento mismo del orden constitucional tiene cabida en 
nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o de-
fienda a través de una actividad que vulnere los prin-
cipios democráticos, los derechos fundamentales o el 
resto de los mandatos constitucionales, y el intento de 
su consecución efectiva se realice en el marco de los 
procedimientos de reforma de la Constitución, pues el 
respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo 
caso, inexcusable (STC 103/2008, FJ 4).» [FJ 4 c), pá-
rrafo tercero].

b) De igual modo, el objeto de las consultas populares 
tampoco puede desbordar «el ámbito de las competen-
cias autonómicas y locales, por lo que es evidente que 
no puede haber afectación alguna del ámbito competen-
cial privativo del Estado» (STC 31/2010, de 28 de junio, 
FJ 69), tal y como contempla el propio art. 122 EAC.

c) Por último, en el ámbito de las consultas loca-
les, concurre un límite adicional que deriva del art. 
149.1.18 CE, pues, como recuerda la STC 31/2010, de 
28 de junio, FJ 69, «la exclusividad del art. 122 EAC 
ha de serlo, por tanto, sin perjuicio, de la competencia 
estatal relativa a las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas».

7. Llegados a este punto, procede ya valorar si las con-
sultas populares reguladas en el título II de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, 
participan de la naturaleza de los referendos, como 
sostiene la Abogacía del Estado.

Dicho juicio debe verificarse al margen del nomen iu-
ris asignado a las consultas reguladas, constituyendo 
«puro nominalismo entender que su denominación le-
gal sea elemento determinante de su verdadera natu-
raleza, pues las categorías [jurídico-constitucionales], 
más allá de las denominaciones legales, tienen cada 
una de ellas la naturaleza propia y específica que les 
corresponde de acuerdo con la configuración y estruc-
tura que reciban en el régimen jurídico a que vengan 
sometidas, que debe ser el argumento decisivo a te-
ner en cuenta para delimitar el orden constitucional 
de competencias, el cual, al no ser disponible por la 
ley, no puede hacerse depender de la mera denomina-
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ción que el legislador, en su discreción, asigne» (STC 
296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4). Por tanto, ni un 
referéndum dejará de serlo tan sólo porque la norma 
legal que lo prevea le niegue la condición de tal, ni el 
derecho ex art. 23.1 CE a la participación directa en 
los asuntos públicos perderá su fuerza vinculante por-
que la ley, de nuevo, niegue haber procedido a su regu-
lación o desarrollo.

Descendiendo ya al articulado de la Ley, el art. 3.1 de-
fine la consulta popular no referendaria como «la con-
vocatoria hecha por las autoridades competentes, de 
acuerdo con lo que establece esta ley, a las personas 
legitimadas en cada caso para que manifiesten su opi-
nión sobre una determinada actuación, decisión o po-
lítica pública, mediante votación».

A continuación, el apartado segundo del mismo artí-
culo 3 diferencia, en atención a un criterio territorial, 
entre consultas «de ámbito nacional si se refieren a to-
do el territorio de Cataluña o de ámbito local si tienen 
carácter municipal o supramunicipal».

En lo que ahora importa, el art. 3, en su apartado ter-
cero, emplea un segundo parámetro, –ratione perso-
nae– que atiende al sujeto jurídico llamado a la con-
sulta, distinguiendo así entre consultas generales y 
sectoriales:

«3. Las consultas populares no referendarias pueden 
ser de carácter general o sectorial. Las consultas gene-
rales son las abiertas a las personas legitimadas para 
participar en los términos establecidos en el artículo 5. 
Las consultas sectoriales son las que pueden dirigirse, 
por razón de su objeto específico, teniendo en cuenta 
los criterios establecidos en el artículo 5.2, a un deter-
minado colectivo de personas.»

Aunque el escrito de la Abogacía de Estado no trasla-
da a su juicio de constitucionalidad las consecuencias 
de esta distinción, lo cierto es, debemos anticiparlo ya, 
que de la misma se sigue la exclusión de la inconsti-
tucionalidad de las consultas sectoriales reguladas en 
el título II de la Ley impugnada. Así es, pues al refe-
rirnos anteriormente a los rasgos distintivos del refe-
réndum, hemos indicado que se trata de «una especie 
del género ‘consulta popular’ con la que no se reca-
ba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquie-
ra asuntos de interés público a través de cualesquiera 
procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se 
refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral». 
En contraposición al referéndum, las consultas no re-
ferendarias recaban la opinión de cualquier colectivo 
(STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 69), por lo que ar-
ticulan «voluntades particulares o colectivas, pero no 
generales, esto es, no imputables al cuerpo electoral» 
(STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 2).

Así las cosas, al corresponder al decreto de convocato-
ria de la consulta sectorial «delimitar, con pleno respe-
to a las exigencias derivadas del principio de igualdad 
y no discriminación, a las personas que pueden par-

ticipar» y debiendo hacerse tal delimitación «en fun-
ción … de los intereses afectados directamente por el 
objeto de la pregunta, atendiendo, en este último ca-
so, a criterios que permitan identificar de modo claro 
y objetivo al colectivo o colectivos a los que se diri-
ge la convocatoria» (art. 5.2), ha de concluirse que las 
consultas sectoriales presuponen, en definitiva, el lla-
mamiento a un sujeto jurídico más restringido que el 
cuerpo electoral de la colectividad territorial de que 
se trate.

Siendo esto así, las consultas sectoriales son cauces de 
participación cuya regulación por el legislador autonó-
mico catalán resulta posible, en consideración al títu-
lo competencial establecido en el art. 122 EAC, pues 
como quedó dicho en la STC 31/2010, de 28 de junio, 
al juzgar este precepto estatutario: «caben, pues, con-
sultas populares no referendarias mediante las cuales 
‘se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cua-
lesquiera asuntos de interés público a través de cuales-
quiera procedimientos’distintos de los que cualifican 
una consulta como referéndum» (FJ 69).

8. Procede ahora enjuiciar la constitucionalidad de la 
regulación contenida en el título II de la Ley acerca de 
las «consultas generales», para lo cual resulta aconse-
jable examinar separadamente los dos elementos ca-
racterizadores de la figura del referéndum a los que 
antes hemos hecho referencia:

a) En la Ley impugnada la delimitación del «cuerpo 
electoral» se efectúa en el art. 5.1, atribuyéndose legi-
timación para participar en las consultas a los mayo-
res de dieciséis años que tengan la condición política 
de catalanes, y a los nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea o de terceros Estados, siempre 
que cuenten con un determinado período de residen-
cia y estén inscritos en el registro de población de Ca-
taluña.

Estas consultas generales constituyen, objetivamente, 
llamamientos para la participación política, a través de 
un procedimiento electoral, de un cuerpo de electo-
res que vendría así a expresar, mediante el sufragio, el 
parecer de los ciudadanos de Cataluña en el ejercicio 
del derecho reconocido en el art. 23.1 CE y no como 
meros administrados. En ese cuerpo electoral sui ge-
neris (art. 5.1) está sin duda comprendido o integrado 
el electorado, estatutario y legal, de Cataluña (art. 56.3 
EAC y art. 2 de la Ley Orgánica del régimen electoral 
general: LOREG). Por ello, y aun cuando una determi-
nada consulta general se acotara, exclusivamente, a las 
«personas legitimadas» que dice el art. 5.1 a), estaría 
siendo convocado a las urnas el cuerpo electoral de 
Cataluña, o de la correspondiente entidad local, aun-
que no sólo él. Se llamaría a votar, en otras palabras, a 
un singular electorado: al que lo es conforme al Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña y a la LOREG, desde 
luego, aunque acrecido por las incorporaciones perso-
nales que esta Ley dispone.
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Es, por tanto, un llamamiento a un cuerpo electo-
ral más amplio que el configurado por la legislación 
electoral general, pero que no por ello deja de ser una 
verdadera apellatio ad populum. La circunstancia de 
que la consulta pueda extenderse a menores de die-
ciocho años y a los nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea o de terceros Estados, no obsta 
para que sus resultados sean imputables al parecer de 
la ciudadanía de la Comunidad Autónoma y conside-
rarse expresivos de su voluntad general en relación 
con los asuntos que se les planteen en cada caso. El 
cuerpo electoral conformado en el art. 5.1 de la Ley, 
aunque lo desborda, abarca al conjunto de la ciuda-
danía de la Comunidad Autónoma de Cataluña o del 
ente territorial local, cuyos sufragios no exteriorizan 
meras voluntades particulares o de colectivos secto-
riales sino su voluntad general uti cives. En cualquier 
caso, los menores de 18 años son convocados en su 
condición «política» de catalanes y los extranjeros 
en cuanto «nacionales» de otros Estados, es decir, en 
la condición más genérica de ciudadanía que les es 
aplicable.

b) De otra parte, para la expresión de esa voluntad ge-
neral, el capítulo II del título II de la Ley impugna-
da –bajo la rúbrica «procedimiento de las consultas 
populares no referendarias»– regula un procedimiento 
electoral articulado en torno una serie de elementos, 
entre los que cabe destacar:

En cuanto a la convocatoria de las consultas, se esta-
blece la forma y el plazo en que deben realizarse (art. 
10), los términos en que han de formularse las pregun-
tas que constituyen su objeto (art. 11) y el contenido 
del decreto de convocatoria (art. 12). Respecto del sis-
tema de garantías, se prevé que estará integrado por la 
comisión de control, las comisiones de seguimiento y 
las mesas de consulta (art. 13), se definen la composi-
ción y las funciones de la comisión de control (arts. 14 
y 15) y de las comisiones de seguimiento (arts. 16 y 
17), se establecen las causas de inelegibilidad e incom-
patibilidad de los miembros de ambas comisiones (art. 
18) y se determinan la composición y las funciones de 
las mesas de consulta (arts. 19 y 20).

Por lo que hace a la campaña previa a las consultas, 
se delimita temporalmente el periodo en que la mis-
ma puede realizarse (art. 21) y se reconoce el derecho 
de los promotores de las consultas y de otros entes a 
utilizar de forma gratuita espacios públicos e informa-
tivos en los medios de difusión de titularidad pública 
(art. 22).

En lo que atañe a las normas de voto, se prevé que los 
ciudadanos pueden participar mediante votación pre-
sencial ordinaria, anticipada o por medios electrónicos 
(art. 23), se determina la forma en que debe realizarse 
la votación presencial ordinaria (art. 24) y anticipada 
(art. 25), se define el tipo de consultas a las que resulta 
de aplicación uno u otro tipo de votación (art. 26), se 
establecen los criterios de recuento de votos (art. 27) 

y se regula el voto electrónico (art. 28). Por último, 
la convocatoria de las consultas sectoriales contempla 
reglas especiales sobre diversos extremos (art. 29).

Toda esta regulación pormenorizada viene a configu-
rar así un procedimiento que tiene la naturaleza de 
electoral en la medida en que a través del mismo se 
canaliza el ejercicio del derecho al sufragio activo de 
las personas convocadas, mediante la emisión del vo-
to. Lo relevante, pues, no es que el procedimiento y las 
garantías no sean idénticos a los previstos en la legis-
lación electoral estatal, sino que comporten un grado 
de formalización de la opinión de la ciudadanía mate-
rialmente electoral. De lo contrario, sería posible elu-
dir la competencia estatal en materia de referéndum 
con la sola introducción de variantes en alguno de los 
elementos del procedimiento electoral.

En efecto, los conceptos constitucionales o, en general, 
del bloque de la constitucionalidad que definen o acotan 
competencias (el de «referéndum» ex art. 149.1.32 CE, 
en lo que ahora importa) resultarían distorsionados, y 
con ellos la misma articulación competencial, si su pro-
pia definición se hiciera depender del respeto o transgre-
sión, por el Estado o por las Comunidades Autónomas, 
de la legalidad, constitucional o infraconstitucional, a 
la que en cada caso se encuentran sometidos. El orden 
de competencias constitucional y estatutario quedaría a 
merced, si así se hiciera, del arbitrio del propio ente cu-
yas competencias han sido delimitadas, con el resulta-
do, de todo punto inaceptable, de que el desbordamien-
to de éstas, o el exceso en su ejercicio, vendría a quedar 
cubierto o avalado por tales infracciones del Ordena-
miento.

La STC 103/2008, de 11 de septiembre, identificó la 
noción de referéndum por referencia al cuerpo y al 
procedimiento electoral, esto es, al censo, a la Admi-
nistración electoral y a unas «garantías jurisdicciona-
les específicas» (FJ 2). Pero no se colige de ello que 
la eventual desfiguración legislativa de lo dispuesto en 
la LOREG impidiera reconocer que una determinada 
consulta o tipo de consulta tuviera, conforme a su na-
turaleza intrínseca, la condición efectiva de referén-
dum, por irregular que su ordenación legal pudiera ser. 
La acomodación a la legislación electoral general es 
condición, como la propia Sentencia dijo, de que la vo-
luntad del cuerpo electoral pudiera estimarse «válida 
y legítimamente» manifestada (FJ 2). Pero dicha aco-
modación no puede ser, sin contradicción con el sen-
tido del art. 149.1.32 CE, condición para la identifica-
ción de una consulta como referendaria.

En definitiva, por cuerpo electoral debe entenderse el 
órgano formado por el conjunto de personas a las que 
se les reconoce derecho de sufragio, no en atención 
a sus particulares intereses, sectoriales o de grupo, 
sino para manifestar la voluntad general. En esta lí-
nea, el «registro de participación en consultas popu-
lares no referendarias» (art. 6) es materialmente un 
censo, del mismo modo que el «procedimiento de las 
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consultas populares no referendarias» (arts. 10 a 29) 
y las «reglas especiales para las consultas populares 
no referendarias de iniciativa ciudadana» (arts. 30 a 
39) constituyen un procedimiento de naturaleza elec-
toral; y, asimismo, es una organización administrati-
va de carácter electoral la conformada por la comisión 
de control, las comisiones de seguimiento y las mesas de 
consulta electorales (arts. 13 a 20). Por lo demás, la 
ausencia de previsión expresa de una garantía con-
tencioso-electoral no impediría la intervención de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, al tener que 
actuar siempre la Administración «con sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho» (art. 103.1 CE), al tiem-
po que el art. 106.1 CE establece que «los Tribunales 
controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la 
actuación administrativa, así como el sometimiento de 
ésta a los fines que la justifican», «auténtica cláusula 
regia del Estado de Derecho» (STC 103/1996, de 11 de 
junio, FJ 7). En definitiva, la Ley analizada entra a re-
gular con otro nombre los institutos jurídicos que cali-
fican a la consulta popular como referendaria.

9. De cuanto acaba de exponerse se alcanza la con-
clusión de que la Ley del Parlamento de Cataluña 
10/2014, de 26 de septiembre, regula –bajo la deno-
minación de «consultas generales»– una verdadera 
consulta referendaria, articulada como llamamiento al 
cuerpo electoral a través del voto. Con ello, el legisla-
dor autonómico ha ignorado las consecuencias que se 
derivan de los arts. 23.1 y 149.1.1 CE en relación con el 
art. 81.1 CE (regulación por ley orgánica del derecho 
fundamental de participación en los asuntos públicos), 
del 92.3 CE (regulación por ley orgánica de las con-
diciones y procedimiento de las distintas modalida-
des de referéndum previstas en la Constitución) y del 
149.1.32 CE, que atribuye al Estado una competencia 
exclusiva que, como ya hemos repetido, no se limita a 
la autorización estatal para la convocatoria de consul-
tas populares por vía de referéndum, sino que «se ex-
tiende a la entera disciplina de esa institución, esto es, 
a su establecimiento y regulación» (STC 31/2010, de 
28 de junio, FJ 69).

Por el contrario, las consultas sectoriales reguladas en 
la misma Ley presuponen el llamamiento a un suje-
to jurídico más restringido que el cuerpo electoral, en 
cuanto articulan voluntades particulares o colectivas, 
pero no generales, esto es, no imputables al cuerpo 
electoral, por lo que son cauces de participación cuya 
regulación por el legislador autonómico catalán resul-
ta posible en consideración al título competencial esta-
blecido en el art. 122 EAC, pues como quedó dicho en 
la STC 31/2010, de 28 de junio, al juzgar este precepto 
estatutario: «caben, pues, consultas populares no refe-
rendarias mediante las cuales “se recaba la opinión de 
cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de inte-
rés público a través de cualesquiera procedimientos” 
distintos de los que cualifican una consulta como refe-
réndum» (FJ 69). Bien entendido, pues, que el colecti-
vo destinatario de la consulta sectorial en ningún caso 

puede coincidir con el conjunto de personas a quienes 
se refiere el art. 5.1 de la Ley impugnada (sino a secto-
res de ese conjunto conformados en torno a intereses 
afectados directamente por el objeto de la pregunta) 
ni, en definitiva, configurarse de un modo tal que el re-
sultado de la consulta pueda imputarse al conjunto de 
la ciudadanía o cuerpo electoral.

Acontece que el legislador catalán no ha articulado 
cauces diferenciados para una y otra clase de consul-
tas, sino que, en su generalidad, las disposiciones del 
título II de la Ley resultan aplicables a ambas. Siendo 
esto así, nuestro enjuiciamiento habrá de concluir en 
la declaración de inconstitucionalidad de aquellos pre-
ceptos cuya inteligencia esté indisolublemente ligada 
a los elementos definidores de las consultas generales, 
quedando a salvo del reproche de inconstitucionalidad 
tanto los preceptos que sólo guarden relación con las 
consultas sectoriales como aquellos que, aun inicial-
mente aplicables a una y otra modalidad de consultas, 
pudieran permanecer en el texto de la Ley con eficacia 
circunscrita a las sectoriales.

Proyectadas estas consideraciones sobre los preceptos 
objeto de la impugnación, debe apreciarse la inconsti-
tucionalidad y nulidad de las dos primeras frases del 
art. 3.3 de la Ley, por razón de instituir y definir las 
mencionadas consultas generales; y los apartados 4 a 
9 del art. 16 de la Ley, al regular la constitución y de-
signación de los miembros de las comisiones de segui-
miento de las consultas generales, frente a las propias 
de las sectoriales, que se lleva a cabo en el apartado 10 
del mismo art. 16 de la Ley.

10. La segunda parte del escrito del recurso de incons-
titucionalidad la destina el Abogado del Estado a razo-
nar la inconstitucionalidad de aquellos preceptos de la 
Ley que están referidos a las consultas de carácter lo-
cal –arts. 3.2, en su inciso relativo a los entes locales, 
4.3, 10, 12 y 38 de la Ley 10/2014– a los que imputa 
una contradicción con la legislación orgánica y básica 
estatal sobre la materia, integrada por la disposición 
adicional de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, 
reguladora de las distintas modalidades de referéndum 
y por el art. 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del régimen local.

La Abogacía del Estado cifra en tres puntos el apar-
tamiento de la normativa autonómica: a) no se exige 
que el acuerdo municipal de convocatoria de la con-
sulta sea adoptado por mayoría absoluta del Pleno del 
Ayuntamiento; b) tampoco se prevé que la convocato-
ria esté precedida de la autorización del Gobierno de 
la Nación; c) se regulan consultas populares de ámbito 
supramunicipal, pese a no estar contempladas en la le-
gislación estatal.

Por el contrario, las representaciones procesales de la 
Generalitat de Cataluña y del Parlamento de Cataluña 
consideran que los preceptos impugnados, al regular 
consultas populares locales no referendarias, no vul-
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neran la doble reserva de ley orgánica que establece 
la Constitución en sus arts. 92.3 CE y 81.1 en relación 
con el art. 23.1 CE, ni las prescripciones de la Ley Or-
gánica 2/1980, de 18 de enero, o el art. 71 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, pues las mismas sólo resultarían 
aplicables a las consultas populares por vía de refe-
réndum.

En respuesta a la señalada alegación sobre la vulne-
ración de las competencias del Estado dimanadas del 
art. 149.1.18 CE, debemos expresar que la disposición 
adicional de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de ene-
ro, reguladora de las distintas modalidades de referén-
dum, estableció que «las disposiciones de la presente 
Ley no alcanzan en su regulación a las consultas po-
pulares que puedan celebrarse por los Ayuntamientos, 
relativas a asuntos relevantes de índole municipal, en 
sus respectivos territorios y de acuerdo con la legisla-
ción de régimen local, y a salvo, en todo caso, la com-
petencia exclusiva del Estado para su autorización».

La norma de remisión, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, tras procla-
mar en su art. 18.1 f), el derecho de los vecinos a «pe-
dir la consulta popular en los términos previstos en la 
Ley», dispone en el art. 71:

«De conformidad con la legislación del Estado y de la 
Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competen-
cia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, 
previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y auto-
rización del Gobierno de la Nación, podrán someter a 
consulta popular aquellos asuntos de la competencia 
propia municipal y de carácter local que sean de es-
pecial relevancia para los intereses de los vecinos, con 
excepción de los relativos a la Hacienda local.»

Delimitado el marco legal en el que se desenvuelve 
la alegación de inconstitucionalidad, debemos nue-
vamente acudir a la distinción entre consultas gene-
rales (referendarias) y sectoriales (no referendarias) 
que acoge la Ley catalana, en razón de que habiendo 
apreciado ya que todas las consultas generales regu-
ladas en la Ley catalana 10/2014, de 26 de septiem-
bre, cualquiera que sea el ámbito territorial en el que 
pretendieran celebrarse (autonómico, municipal o su-
pramunicipal), son inconstitucionales –por su carácter 
referendario– resulta ya innecesario su contraste con 
el art. 71 LBRL, pues, cumplan o no las exigencias de 
este precepto estatal las consultas generales de ámbi-
to local contempladas en la Ley impugnada, seguirían 
siendo inconstitucionales.

En relación con las consultas sectoriales que se susci-
tasen en un ámbito local, debemos reiterar que en la 
STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 69, consideramos que 
la exclusividad de la competencia atribuida en el art. 
122 EAC había de serlo sin perjuicio de la competen-
cia estatal sobre las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas (art. 149.1.18 CE). Recono-
cido, pues, que el legislador estatal puede regular los 

aspectos básicos de las consultas sectoriales de ámbito 
local, aplicando el título competencial que le propor-
ciona el art. 149.1.18 CE, sin embargo el Estado, como 
hemos señalado, no ha ejercido esta competencia en 
el art. 71 LBRL invocado por la Abogacía del Estado. 
Por tanto, respecto de las consultas sectoriales de ám-
bito local no cabe apreciar, en el ámbito de la presente 
impugnación, su inconstitucionalidad por infracción 
del art. 149.1.18 CE.

11. Una vez enjuiciados los preceptos impugnados en 
atención a los motivos de índole competencial, debe-
mos considerar, como ha quedado expuesto en los an-
tecedentes de esta resolución, que en la demanda se 
censuran también determinados preceptos del título 
II de la Ley en razón a su contenido material, ciñén-
donos, nuevamente, al examen de los reproches que 
puedan afectar a las consultas sectoriales, pues en re-
lación con las consultas generales ya lo hemos consi-
derado innecesario.

a) El recurso sostiene que el art. 6.3 de la Ley 10/2014, 
relativo al registro de participación en consultas po-
pulares no referendarias, contradice lo dispuesto en el 
art. 18.4 CE en relación, especialmente, con el art. 21 
de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de 
carácter personal (comunicación de datos entre Admi-
nistraciones públicas). Dispone dicho art. 6.3 que «la 
comunicación y actualización de los datos de los re-
gistros a que se refiere el apartado 2 por parte del ór-
gano responsable no requieren el consentimiento del 
interesado, de acuerdo con la normativa de protección 
de datos».

Sin embargo, la limitación que para la comunicación 
de datos entre Administraciones públicas establece el 
art. 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999 tiene como su-
puesto, según el propio precepto dice, la hipótesis de 
comunicación de datos a «otras» Administraciones, y 
tanto el registro de población de Cataluña como el re-
gistro de catalanes y catalanas en el exterior (de los 
que se nutre este registro de participación ex art. 6.2), 
forman parte de la estructura administrativa de la Ge-
neralitat. No habría, pues, comunicación de datos en-
tre distintas Administraciones, ni indicio, por lo tanto, 
de que se hubiera afectado, de manera mediata, a lo 
establecido en el art. 18.4 CE.

b) Otra de las infracciones materiales con relevancia 
constitucional que se expone en la demanda vendría 
deparada por el apartado 3 del art. 12 de la Ley (decre-
to de convocatoria), de conformidad con el cual «una 
vez firmado el decreto de convocatoria de la consulta, 
las instituciones convocantes deben abrir un período 
de difusión institucional para garantizar el derecho a 
la información sobre el objeto y el procedimiento de la 
consulta». El Abogado del Estado invoca, al respecto, 
el art. 68.5 EAC, de conformidad con el cual los actos, 
disposiciones y normas del Gobierno o de la Admi-
nistración de la Generalitat deben ser publicados en 
el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», pu-
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blicación –dice el precepto– que «es suficiente a todos 
los efectos para la eficacia de los actos y para la entra-
da en vigor de las disposiciones generales y las nor-
mas». Entiende el Abogado del Estado que el art. 12.3 
de la Ley entraría en contradicción con este precepto 
estatutario, en la medida en que aquél impone un «de-
ber institucional» y prevé «un efecto jurídico» del de-
creto de convocatoria «aun antes de su publicación».

Sin embargo, el artículo 12.3 no establece que el de-
creto de convocatoria alcance algún tipo de efecto 
jurídico antes de su publicación oficial, limitándose, 
más bien, a imponer ex lege un deber para los poderes 
públicos que cita en orden a realizar una determina-
da actividad material («difusión institucional») tras la 
firma del decreto de convocatoria. Ni esta actividad 
material incide en la esfera jurídica de los administra-
dos, o de la ciudadanía en general, ni su realización 
entraña que el decreto produzca efectos jurídicos con 
anticipación a su publicación en el «Diari Oficial». El 
deber impuesto al poder público nace de la Ley, no del 
decreto de convocatoria.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-
titucional, por la autoridad que le confiere la 
Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por el Presidente del Gobierno de la 
Nación y, en consecuencia:

Declarar que

1º Son inconstitucionales y nulas las dos primeras fra-
ses del art. 3.3 («las consultas populares no referen-
darias pueden ser de carácter general o sectorial. Las 
consultas generales son las abiertas a las personas le-
gitimadas para participar en los términos establecidos 
en el artículo 5.») y los apartados 4 a 9 del art. 16 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de 
septiembre, de consultas populares no referendarias y 
otras formas de participación ciudadana.

2º No son inconstitucionales los restantes preceptos 
impugnados, siempre que se interprete que son apli-
cables a las consultas sectoriales reguladas en la mis-
ma Ley.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dada en Madrid, a veinticinco de febrero de dos mil 
quince.

4.87.20. RECURSOS D’EMPARA CONSTITUCIONAL

Recurs d’empara contra la Resolució de la 
Mesa del Parlament de Catalunya del 20 de 
març de 2012 per la qual es rebutja la inicia-
tiva legislativa popular per la igualtat d’opor-
tunitats en el sistema educatiu català
Tram. 383-00001/10

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 107541 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

Tribunal Constitucional 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, com-
puesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, 
Presidente, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña 
Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, 
don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Anto-
nio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del Rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de amparo núm. 3738-2012, promovi-
do por doña Concepción Fuya Lasnig, don Alejandro 
Castillo Navarro, don Hector Claudio Silveira Gors-
ki y don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, representa-
dos por el Procurador de los Tribunales don Jose Luis 
Pinto Marabotto Ruiz y bajo la dirección del Letrado 
don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, contra el acuerdo 
de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 27 de mar-
zo de 2012, por el que se desestima la reconsideración 
de la resolución de 20 de marzo de 2012 por la que se 
acordó dejar sin efecto el acuerdo de 29 de noviembre 
de 2011 de admisión a trámite de la iniciativa legislati-
va popular «Per la igualtat d’oportunitats en el sistema 
educatiu català». Ha comparecido el Parlamento de 
Cataluña. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, 
quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El Procurador de los Tribunales don José Luis Pinto 
Marabotto Ruiz, en nombre y representación de doña 
Concepción Fuya Lasnig, don Alejandro Castillo Na-
varro, don Héctor Claudio Silveira Gorski y don Jor-
di Morató-Aragonés Pàmies, y bajo la asistencia del 
Letrado don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, interpu-
so recurso de amparo contra los acuerdos citados en 
el encabezamiento, mediante escrito registrado en este 
Tribunal el 20 de junio de 2012.
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2. El recurso tiene su origen en los siguientes antece-
dentes:

a) Los demandantes, en su calidad de integrantes de 
la comisión promotora, presentaron ante la Mesa del 
Parlamento de Cataluña la iniciativa legislativa popu-
lar «Per la igualtat d’oportunitats en el sistema edu-
catiu català» el 24 de noviembre de 2011, aportando, 
junto con el escrito de solicitud de admisión a trámite 
de la iniciativa, el texto articulado de la proposición de 
ley precedido de una exposición de motivos y una me-
moria justificativa. La iniciativa fue admitida a trámite 
por acuerdo de la Mesa del Parlamento de 29 de no-
viembre de 2011, lo que fue comunicado a la comisión 
promotora indicando que, de conformidad con el art. 
6.5 de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa 
legislativa popular de Cataluña, el perfeccionamiento 
de la iniciativa requería la presentación en tiempo y 
forma de un mínimo de 50.000 firmas debidamente 
autenticadas. El texto del acuerdo y el de la iniciati-
va legislativa popular fueron publicados en el «Boletín 
Oficial del Parlamento» de Cataluña de 5 de diciembre 
de 2011, anunciándose la apertura de la tramitación de 
la propuesta de iniciativa legislativa popular.

b) El Gobierno de la Generalitat remitió a la Mesa del 
Parlamento de Cataluña un acuerdo de 13 de marzo 
de 2012 oponiéndose a la tramitación de la iniciativa, 
argumentando que su aprobación comportaría un au-
mento del gasto presupuestado para el año en curso, 
puesto que requeriría un incremento de los gastos de 
personal docente del capítulo I del presupuesto y de la 
partida presupuestaria destinada a los conciertos edu-
cativos, como se reflejaba en el informe elaborado por 
el Departamento de Educación de la Generalitat, que 
también se adjuntaba. Este acuerdo se adoptó después 
de aprobarse, en el mes de febrero, la Ley de presu-
puestos de 2012, que puso fin a la prórroga de la Ley 
de presupuestos de 2011. La nueva Ley de presupues-
tos disponía en su art. 17.4 que «[d]urante el ejercicio 
2012, el Gobierno está obligado a oponerse a cualquier 
iniciativa legislativa que conlleve crecimiento del gas-
to público presupuestado, si no se proponen, al mismo 
tiempo los recursos adicionales necesarios».

c) La Mesa, de conformidad con lo previsto en el art. 
102.1 y 2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña 
(RPC) y atendidas las razones expuestas por el Go-
bierno, dispuso dejar sin efecto el acuerdo de 29 de no-
viembre de 2011 de admisión a trámite de la iniciativa 
y declarar conclusa su tramitación mediante un nuevo 
acuerdo de 20 de marzo de 2012.

d) La comisión promotora de la iniciativa presentó una 
solicitud de reconsideración mediante un escrito de 23 
de marzo de 2012, alegando que la aprobación de la 
propuesta no implicaría aumento de gasto en el año en 
curso pues la propuesta legislativa afectaba a la orga-
nización del curso escolar y éste ya había comenzado, 
de modo que cualquier novedad habría de esperar al 
curso siguiente. La comisión promotora por un nuevo 

escrito de 28 de marzo de 2012 alegó que, atendiendo 
al art. 102.3 del Reglamento, la intervención del Go-
bierno resultaba extemporánea, pues lo que en ese ar-
tículo se establece es que el Gobierno puede oponerse 
a la tramitación de una iniciativa hasta dos días antes 
del debate de totalidad, lo que no sería aplicable al ca-
so de una iniciativa legislativa popular que para llegar 
a la fase de tramitación parlamentaria aún tiene que 
perfeccionarse con la incorporación de las firmas re-
queridas, validadas por la junta electoral.

e) La Mesa del Parlamento, por acuerdo de 27 de mar-
zo de 2012, rehusó la reconsideración y confirmó los 
efectos de declarar concluso el trámite de la iniciativa. 
Por acuerdo de 10 de abril de 2012, se tomó nota del 
escrito presentado el 28 de marzo de 2012, confirman-
do el rechazo a la solicitud de reconsideración. Por su 
parte, la Secretaría General del Parlamento, en consi-
deración a «que la comisión promotora de la iniciativa 
es un agente externo a la organización parlamentaria», 
dirigió el 11 de abril de 2012 una comunicación en for-
ma de carta a la representante de la comisión promoto-
ra, detallando las razones jurídicas que habían condu-
cido a la decisión de inadmisión de la iniciativa.

f) La comisión promotora presentó el 21 de junio de 
2012 en el registro del Parlamento de Cataluña 68.802 
firmas de apoyo a la iniciativa legislativa popular. La 
Mesa del Parlamento, por acuerdo de 26 de junio de 
2012, tomó nota de las firmas presentadas y recordó 
que la iniciativa había caducado como consecuen-
cia del acuerdo de 20 de marzo de 2012. La Secreta-
ria General informó de que se presentaría a la Mesa 
una propuesta justificada de reembolso por los gastos 
generados a la comisión promotora mientras estuvo 
abierta la tramitación de la iniciativa, de acuerdo con 
la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislati-
va popular de Cataluña.

3. Los demandantes denuncian que se han vulnerado 
sus derechos a la participación ciudadana en los asun-
tos públicos (art. 23.1 CE) y a la igualdad (art. 14 CE) 
y solicitan que se otorgue el amparo, se declare la nu-
lidad de la resolución de la Mesa y se ordene continuar 
con la tramitación de la iniciativa legislativa popular.

Los demandantes fundamentan la vulneración del art. 
23.1 CE en que las decisiones impugnadas han reali-
zado una interpretación defectuosa y restrictiva de la 
regulación aplicable a la tramitación de la iniciativa le-
gislativa popular que ha incidido en el contenido esen-
cial del ejercicio del derecho de participación ciudada-
na en los asuntos públicos. Se destaca que la decisión 
de dejar sin efecto la admisión a trámite fue inmoti-
vada, incurriéndose en una defectuosa interpretación 
del Reglamento de Parlamento en la denegación de la 
reconsideración y no se dio respuesta al argumento de 
que la eventual aprobación de la ley propuesta no po-
dría afectar al presupuesto en vigor, puesto que no po-
dría aplicarse al curso escolar ya comenzado. Igual-
mente, se afirma que se habría infringido lo previsto 
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en el art. 6.4 de la Ley de iniciativa legislativa popular 
de Cataluña, puesto que no se dio ocasión de subsa-
nar los defectos formales advertidos, incluyendo en el 
texto articulado una cláusula de posposición de efec-
tos económicos al siguiente ejercicio presupuestario; y 
que se habría producido una interpretación errada del 
art. 102.3 del Reglamento del Parlamento, permitien-
do una interferencia indebida de la Generalitat una vez 
concluso el trámite inicial de admisión de la iniciativa 
legislativa popular.

Los demandantes de amparo fundamentan la vulnera-
ción del art. 14 CE en que se ha dispensado un trata-
miento distinto y, por tanto, arbitrario, a la iniciativa 
legislativa popular frente a iniciativas impulsadas por 
los grupos parlamentarios que han incurrido en simi-
lares defectos o errores, subsanados a posteriori me-
diante escritos de subsanación de errores que incluyen 
la cláusula de no afectación al presupuesto vigente.

4. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia 
de 8 de abril de 2013, acordó admitir a trámite la de-
manda de amparo por considerar que en el presente re-
curso concurría la exigencia de especial trascendencia 
constitucional a que se refiere el art. 50.1 b) de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) consis-
tente en que plantea un problema o una faceta de un 
derecho fundamental susceptible de amparo sobre el 
que no haya doctrina del Tribunal Constitucional [STC 
155/2009, de 26 de junio, FJ 2 a)], y, en aplicación de 
lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Parlamento 
de Cataluña para que, en un plazo que no excediese de 
diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada 
de las actuaciones correspondientes y entregar una co-
pia de la demanda para conocimiento de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña, a los efectos de su persona-
ción en el presente proceso constitucional.

5. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este 
Tribunal, por diligencia de ordenación de 16 de mayo 
de 2013, acordó tener por recibido el testimonio de las 
actuaciones remitido por el Parlamento de Cataluña, a 
quien se tiene por personado y parte, y dar vista de las 
actuaciones al Ministerio Fiscal y las partes persona-
das por un plazo de veinte días para presentar las ale-
gaciones que estimasen pertinentes, de conformidad 
con el art. 52 LOTC.

6. El Parlamento de Cataluña, mediante escrito regis-
trado el 17 de junio de 2013, presentó sus alegaciones 
solicitando la denegación del amparo.

Por lo que se refiere a la falta de motivación, argumen-
ta que el acuerdo impugnado da a conocer los motivos 
por los que la Mesa decide dejar sin efecto el acuer-
do de admisión a trámite, consistente en la oposición 
del Gobierno porque la iniciativa supone un aumen-
to del gasto presupuestado y en lo previsto en el art. 
102.3 RPC. En cuanto a la suficiencia y adecuación de 
estos argumentos, expone que la facultad de interven-
ción del Gobierno en este procedimiento se contempla 

en el art. 102.3 RPC que le permite, cuando no ha sido 
consultado antes, manifestar su oposición «hasta dos 
días antes del inicio del debate de totalidad» y pone de 
manifiesto la circunstancia sobrevenida que explica la 
intervención del Gobierno en ese momento de trami-
tación de la iniciativa como es la aprobación el 22 de 
febrero de 2012 de la Ley de presupuestos para el año 
2012, pues fue sólo entonces cuando se hizo manifies-
to que la iniciativa legislativa promovida implicaba un 
incremento de gasto. Además, se afirma que la Mesa, 
al adoptar el acuerdo, se ha limitado a un control es-
tricto de legalidad, basado en un canon normativo y 
no ha efectuado un control político o de oportunidad.

El Parlamento, en lo referido a que la intervención del 
Gobierno sería extemporánea, porque hubiera debido 
aguardarse a que la iniciativa se perfeccionara, con-
cluida la fase de recogida de firmas y realizada su au-
tenticación, considera que es un planteamiento que ca-
rece de apoyo normativo. A ello añade que el retraso 
en la adopción del acuerdo no hubiera supuesto nin-
guna ventaja y sí, en cambio, importantes inconve-
nientes. Por un lado, la continuación de la tramitación, 
conocida ya la oposición gubernamental, «habría ali-
mentado falsas expectativas en la comisión promoto-
ra»; y, por otro, hubiera implicado un perjuicio al era-
rio público, pues el proceso de verificación de firmas 
genera un importante gasto.

En cuanto a la queja referida a que no se habría ofre-
cido la posibilidad de subsanación de lo que los re-
currentes consideran un defecto formal, como es la 
ausencia en el texto articulado de la cláusula de no 
afectación al presupuesto vigente, el Parlamento argu-
menta que las implicaciones presupuestarias no cons-
tituyen un defecto formal y, además, en el caso de la 
iniciativa legislativa popular, una subsanación como 
la sugerida no sería posible, ya que no es posible al-
terar el texto una vez admitida a trámite la iniciativa 
legislativa popular y abierto el período de recogida de 
firmas.

7. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 3 
de julio de 2013, presentó sus alegaciones interesando 
que se declare la vulneración del derecho a la partici-
pación política (art. 23.1 CE) y la nulidad de los acuer-
dos impugnados.

El Ministerio Fiscal argumenta que la decisión de de-
jar sin efecto la previa admisión a trámite de la ini-
ciativa carece de motivación suficiente, ya que si bien 
dicha decisión tiene base normativa en el art. 102.3 del 
Reglamento del Parlamento, se adoptó sin ponderar 
las circunstancias concurrentes y sin tomar en cuenta 
las razones alegadas por los recurrentes en su escri-
to de reconsideración, en particular, las relativas a la 
no incidencia presupuestaria de la iniciativa legislati-
va popular en el ejercicio presupuestario de 2012. A 
este respecto, considera relevante que el inciso final 
del art. 102.2 RPC indique que el Gobierno no puede 
manifestar su disconformidad con la tramitación de la 
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iniciativa si los efectos económicos se posponen a un 
ejercicio posterior. Coincide con el demandante en que 
el proceder de la Mesa, al optar por una interpreta-
ción restrictiva de las normas aplicables, ha impedido 
el desarrollo parlamentario de la iniciativa legislativa 
popular y, en esa medida, ha obstaculizado indebida-
mente el ejercicio del derecho fundamental de partici-
pación política.

No considera, en cambio, que haya habido lesión del 
principio de igualdad del art. 14 CE, pues este extremo 
no se acredita ni justifica debidamente en la demanda, 
por lo que no es posible comparar lo sucedido con lo 
que haya sido la práctica de la Mesa en relación con 
iniciativas presentadas por diputados o grupos parla-
mentarios.

8. Los demandantes, por escrito registrado el 19 de ju-
nio de 2013, presentaron sus alegaciones, dando por 
reproducidos los hechos y fundamentos expuestos en 
el escrito de interposición del recurso y poniendo de 
manifiesto la importancia del depósito de las más de 
68.000 firmas que refrendan la presentación de la ini-
ciativa legislativa popular.

9. Por providencia de 12 de febrero de 2015 se señaló 
para la deliberación y votación de la presente Senten-
cia el día 16 de dicho mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El objeto de este recurso de amparo es determinar 
si la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña 
por la que se dejó sin efecto la previa admisión a trá-
mite de la iniciativa legislativa popular «Per la igualtat 
d’oportunitats en el sistema educatiu català» y decla-
ró el cierre de su tramitación, vulneró los derechos de 
participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) y 
el principio de igualdad (art. 14 CE).

Los demandantes fundamentan la invocación del art. 
23.1 CE en que la decisión sobrevenida de la Mesa de 
dejar sin efecto la admisión a trámite de la iniciativa 
carece de base normativa suficiente y ha impedido de 
manera injustificada el ejercicio de la iniciativa legis-
lativa popular. En concreto, ponen de manifiesto que 
(i) la decisión de la Mesa carece de cobertura legal ya 
que se adoptó extemporáneamente en virtud de una 
intervención del Gobierno cuando la iniciativa legisla-
tiva popular ya había sido admitida a trámite; y (ii) la 
decisión adoptada por la Mesa carece de motivación y 
la que se le puede atribuir es insuficiente o inadecua-
da ya que la legislación propuesta tenía una incidencia 
presupuestaria nula en el año de la presentación al ha-
berse comenzado ya el curso académico y, en todo ca-
so, el defecto sobre la posposición de sus efectos pre-
supuestarios tiene carácter subsanable.

Fundamentan la invocación del derecho a la igual-
dad (art. 14 CE) en que no permitir la subsanación del 
eventual defecto de forma referido a la posposición de 
los efectos presupuestarios de la iniciativa supuso un 

trato desfavorable a esta modalidad de iniciativa res-
pecto a las de origen parlamentario.

2. La jurisprudencia constitucional que puede resultar 
relevante para este caso, en relación con el derecho de 
participación política (art. 23.1 CE), puede resumirse 
en los siguientes aspectos:

a) El art. 23.1 CE reconoce el derecho de los ciudada-
nos a participar en los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes. La Constitución, al es-
tablecer que la Monarquía parlamentaria es la forma 
de gobierno o forma política del Estado español (art. 
1.3 CE), diseña un sistema de participación política 
de los ciudadanos en el que priman los mecanismos 
de democracia representativa. No obstante, también la 
Constitución reconoce concretos instrumentos de de-
mocracia directa como es la iniciativa legislativa po-
pular (art. 87.3 CE; SSTC 119/1995, de 17 de julio, FJ 
3, o 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 2), cuyo ejerci-
cio debe desarrollarse en la forma jurídicamente pre-
vista en cada caso al ser un derecho de configuración 
legal (STC 76/1994, de 14 de marzo, FJ 3).

b) La iniciativa legislativa popular en el marco del 
ejercicio de las competencias autonómicas, una vez re-
gulado su uso por los Estatutos y la legislación autonó-
mica, también forma parte del derecho que tienen los 
ciudadanos a participar directamente en los asuntos 
públicos reconocido en el art. 23.1 CE, en la concreta 
configuración legal que le sea dada (ATC 428/1989, de 
21 de julio, FJ 3).

c) La legislación autonómica configura los perfiles es-
pecíficos de esta modalidad de iniciativa de los ciuda-
danos y, como sucede con otros derechos de configu-
ración legal, no toda infracción de la ley autonómica 
reguladora de la iniciativa se traduce en una lesión 
del derecho fundamental. De ese modo, la vulnera-
ción del art. 23.1 CE no se deriva de la mera existencia 
de irregularidades en el procedimiento de tramitación 
con ocasión del ejercicio de la iniciativa, sino de «la 
presencia de una relación causal entre irregularidad 
procedimental y transgresión del contenido del dere-
cho fundamental, de suerte que se haga evidente la im-
posibilidad de ejercicio de la iniciativa popular en vir-
tud de obstáculos imprevisibles e insalvables» (ATC 
140/1992, de 25 de mayo, FJ 2).

d) La iniciativa legislativa popular como instrumento 
de participación directa de los ciudadanos en la fun-
ción legislativa, a través de la facultad de propuesta, 
y de comunicación con los representantes en el par-
lamento tiene también el sentido de buscar «forzar el 
debate político y obligar a que los distintos Grupos 
de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa 
posición sobre un asunto o tema determinado» (STC 
40/2003, de 27 de febrero, FJ 7). Con independencia, 
por tanto, de que la propuesta prospere ante el Pleno, 
la función principal de este cauce de participación se 
habrá conseguido haciendo posible que los ciudada-
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nos puedan conocer «lo que sus representantes pien-
san sobre una determinada materia, así como sobre la 
oportunidad o no de su regulación legal, y extraer sus 
propias conclusiones acerca de cómo aquéllos asumen 
o se separan de lo manifestado en sus respectivos pro-
gramas electorales» (STC 124/1995, de 18 de julio, FJ 
3). Por tanto, en la medida en que se incidiría sobre es-
ta concreta finalidad de la iniciativa legislativa popu-
lar, «una decisión de inadmisión que no se ajustase a 
las causas legales al efecto establecidas entrañaría una 
vulneración del derecho fundamental consagrado en 
el art. 23.1 CE» (ATC 428/1989, de 21 de julio, FJ 3).

e) La decisión de la Mesa de la Cámara respecto de la 
admisión de la iniciativa es un acto reglado que tiene 
por objeto comprobar que la iniciativa cumple con los 
requisitos de forma y que no tiene por objeto materias 
excluidas. En ese sentido, al igual que se ha afirmado 
respecto de otras funciones calificadoras de la Mesa, 
se trata de un control estrictamente normativo y no de 
oportunidad, ya que cumplen la función jurídico-téc-
nica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de 
las Cámaras para su mayor eficiencia como foro de de-
bate y participación de la cosa pública (STC 191/2013, 
de 18 de noviembre, FJ 3), que debe ejercerse respe-
tando, además, la dimensión material del deber de mo-
tivación que exige motivar expresa, suficiente y ade-
cuadamente la aplicación de las normas cuando pueda 
resultar de la misma una limitación al ejercicio de los 
derechos reconocidos en el art. 23 CE (STC 40/2003, 
de 27 de febrero, FJ 6).

f) En la medida en que así esté previsto normativa-
mente, resulta posible que la Mesa de una Cámara, 
tras una inicial decisión de admisión a trámite de una 
propuesta legislativa, deje sin efecto la misma cuando 
el Gobierno ejerza una potestad de oposición vincula-
da a razones de impacto presupuestario de la iniciati-
va. Además, por afectar a las relaciones Parlamento-
Gobierno, en esos casos el control que debe ejercer por 
este Tribunal en vía de amparo debe ser de una menor 
intensidad (STC 242/2006, de 24 de julio, FJ 6).

3. En el presente caso, como ha sido detallado en los 
antecedentes, los elementos facticos más relevantes 
que deben tomarse en consideración para resolver la 
invocación del art. 23.1 CE son los siguientes:

a) La Mesa del Parlamento de Cataluña, mediante un 
inicial Acuerdo de 29 de noviembre de 2011, admitió 
a trámite una iniciativa legislativa popular tras verifi-
car el cumplimiento de los requisitos formales y mate-
riales del art. 6 de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de 
iniciativa legislativa popular de Cataluña, dando paso 
a la fase de recogida de firmas.

b) El Gobierno de la Generalitat, que no había sido 
consultado previamente sobre la iniciativa, remitió al 
Parlamento, al amparo del art. 102.3 del Reglamento 
del Parlamento de Cataluña (RPC), un acuerdo de 13 
de marzo de 2012 oponiéndose a la tramitación de la 

iniciativa, exponiendo que, una vez aprobada en febre-
ro de 2012 la Ley de presupuestos para el año 2012, 
implicaría un aumento del gasto presupuestado para 
el año en curso.

c) La Mesa, por un nuevo acuerdo de 20 de marzo de 
2012, antes de que transcurriera el plazo de recogida 
de firmas del art. 9 de la Ley de iniciativa legislativa 
popular de Cataluña, decidió dejar sin efecto la admi-
sión a trámite de la iniciativa y declarar conclusa su 
tramitación tomando en consideración a lo previsto en 
el Reglamento de la Cámara y atendidas las razones 
expuestas por el Gobierno en su acuerdo de oposición.

d) Los demandantes solicitaron la reconsideración de 
esta decisión, alegando que la aprobación de la pro-
puesta no implicaría aumento de gasto en el año en 
curso y que la intervención del Gobierno resultaba ex-
temporánea, toda vez que el art. 102.3 RPC lo que es-
tablece es que el Gobierno puede oponerse a la trami-
tación de una iniciativa hasta dos días antes del debate 
de totalidad, lo que no sería aplicable al caso de una 
iniciativa legislativa popular que para llegar a la fase de 
tramitación parlamentaria aún tiene que perfeccionar-
se con la incorporación de las firmas requeridas, vali-
dadas por la Junta Electoral. Esta solicitud de recon-
sideración fue rechazada por la Mesa del Parlamento.

e) Una vez presentadas las firmas de apoyo, la Mesa del 
Parlamento por acuerdo de 26 de junio de 2012 reiteró 
que la iniciativa había caducado y la Secretaria Gene-
ral informó a la comisión promotora de que se presen-
taría en la Mesa una propuesta justificada de reembolso 
por los gastos generados mientras había estado abierta 
la tramitación de la iniciativa, de acuerdo con la Ley de 
iniciativa legislativa popular de Cataluña.

4. En atención a lo expuesto, debe concluirse que se 
han producido la vulneración del art. 23.1 CE aducida 
por los demandantes de amparo.

La decisión de dejar sin efecto la previa admisión a 
trámite de la iniciativa ha sido adoptada por la Mesa 
del Parlamento con una interpretación de la normativa 
que disciplina la iniciativa legislativa popular en Cata-
luña que ha impedido objetivamente la posibilidad de 
que se cumpla una de las finalidades que le es propia, 
como es la oportunidad de que los representantes po-
líticos de la ciudadanía se pronunciaran sobre el con-
tenido de la iniciativa, por lo que incide en el núcleo 
esencial del art. 23.1 CE.

La normativa que regula la iniciativa legislativa popu-
lar de Cataluña vigente en el momento en que se pro-
ducen las decisiones impugnadas en el presente recur-
so de amparo es la citada Ley de iniciativa legislativa 
popular de Cataluña, en su versión originaria aproba-
da por la Ley 1/2006, de 16 de febrero. De acuerdo 
con dicha redacción, en el capítulo II de la Ley, de-
dicado a la presentación y admisión a trámite de este 
tipo de iniciativas, el art. 6 de la Ley de iniciativa le-
gislativa popular de Cataluña establece, en su aparta-
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do primero, que corresponde a la Mesa del Parlamento 
examinar la documentación recibida con la solicitud 
de admisión y pronunciarse de forma motivada en el 
plazo de quince días «sobre la admisión o inadmisión 
a trámite de la proposición de ley»; y, en su apartado 
segundo, las «causas de inadmisibilidad de la propo-
sición de ley», entre las que no aparece una eventual 
oposición del Gobierno a su tramitación por motivos 
presupuestarios. El capítulo III de la Ley de iniciativa 
legislativa popular de Cataluña está dedicado al pro-
ceso de recogida de firmas y su comprobación por la 
Junta Electoral, a los efectos de determinar la suficien-
cia del número de firmas válidas, con la obligación de 
comunicar ese extremo a la Mesa del Parlamento (art. 
12.3 de la Ley). En el capítulo IV de la Ley de ini-
ciativa legislativa popular de Cataluña, dedicado a la 
tramitación parlamentaria de este tipo de iniciativas, 
el art. 14 de la Ley establece, en su apartado primero, 
que «la tramitación de la proposición de ley» debe ha-
cerse de acuerdo con lo establecido por los preceptos 
del Reglamento del Parlamento que regulan el proce-
dimiento legislativo, «sin perjuicio de las especialida-
des que especifica la presente ley»; y, en su apartado 
segundo, que la comisión parlamentaria correspon-
diente, una vez celebrado el debate de totalidad, si 
aprueba tramitar la iniciativa legislativa puede oír a la 
comisión promotora antes de abrir el periodo de pre-
sentación de enmiendas.

Por su parte, el Reglamento del Parlamento de Cata-
luña dispone en su art. 100.d) que la iniciativa legis-
lativa corresponde, entre otros, «a los ciudadanos, que 
la ejercen en la forma establecida por la Ley de ini-
ciativa legislativa popular, mediante la presentación 
de una proposición de ley»; en su art. 101.3 que «las 
proposiciones de ley … derivadas del ejercicio de la 
iniciativa legislativa popular deben cumplir, además, 
los requisitos específicos establecidos por la corres-
pondiente legislación»; y en su art. 102.1 que «la Mesa 
del Parlamento ha de verificar si los proyectos y las 
proposiciones de ley cumplen los requisitos estableci-
dos por el presente reglamento y por las leyes y decla-
rar si son admitidos a trámite o no». Por último, el art. 
102.2 RPC establece que en los casos en que la Me-
sa considere que una proposición de ley pueda tener 
efectos presupuestarios, debe solicitar la conformidad 
previa del Gobierno para su admisión a trámite, quien 
no puede denegar la conformidad a una tramitación 
si los efectos económicos que pueden derivar de esta 
han sido expresamente pospuestos para otro ejercicio 
presupuestario; y el art. 102.3 RPC dispone que si el 
Gobierno no es consultado puede manifestar de forma 
motivada su disconformidad por razones presupues-
tarias con la tramitación de una iniciativa legislativa 
«hasta dos días antes del inicio del debate de totalidad, 
y corresponde a la Mesa del Parlamento adoptar la de-
cisión definitiva sobre su admisión a trámite».

Por tanto, conforme a la normativa expuesta, se po-
ne de manifiesto que la iniciativa legislativa popular 

es una forma más, junto con la iniciativa legislativa 
del gobierno y la de los grupos parlamentarios, de 
iniciar un procedimiento legislativo. Igualmente, es-
ta normativa permite concluir que, aunque no exista 
una superior legitimación de este tipo de iniciativas 
por su origen, sin embargo la especificidad que supo-
ne su configuración como un instrumento de demo-
cracia directa dentro del desarrollo de los mecanismos 
de democracia representativa de la función legislativa 
determina significativas peculiaridades respecto de la 
regulación dispensada a otro tipo de iniciativas legis-
lativas. De ese modo, la iniciativa legislativa popular 
cuenta en la Ley de iniciativa legislativa popular de 
Cataluña con una regulación específica y diferenciada 
del trámite de admisibilidad respecto de la dispensada 
por el Reglamento del Parlamento de Cataluña para 
las que provienen de la iniciativa de los grupos parla-
mentarios, ya que si bien comparten el órgano com-
petente para decidir sobre la admisión –la Mesa del 
Parlamento– y el carácter estrictamente técnico y ta-
sado de la valoración a realizar por este órgano de la 
cámara, difieren en cuanto a las causas de inadmisibi-
lidad, que para una iniciativa legislativa popular son 
las establecidas en el art. 6.2 de la Ley de iniciativa le-
gislativa popular de Cataluña, entre las que no aparece 
la disconformidad presupuestario del Gobierno. Del 
mismo modo, una segunda peculiaridad establecida 
en la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña 
radica en que el efecto de la decisión de admisión de 
la Mesa del Parlamento no implica su inmediata tra-
mitación parlamentaria sino que, en coherencia con su 
carácter de instrumento de democracia directa, lo que 
abre es el plazo de recogida de firmas de apoyo ciuda-
dano regulado en el capítulo III de la Ley de iniciati-
va legislativa popular de Cataluña, que culmina, si el 
número de firmas válidas es igual o superior a 50.000, 
con la comunicación a la Mesa del Parlamento de esa 
circunstancia. A partir de ello es cuando se perfeccio-
na la proposición de ley derivada de una iniciativa le-
gislativa popular y, sin necesidad de una ulterior deci-
sión sobre admisibilidad de la Mesa del Parlamento, 
se procede a tramitación parlamentaria también con 
distintas peculiaridades, que ahora no resultan rele-
vantes.

5. Esta regulación normativa pone de manifiesto que la 
decisión de la Mesa del Parlamento de dejar sin efecto 
la previa admisión a trámite de la proposición de ley 
derivada de la iniciativa legislativa popular presenta-
da –lo que equivale materialmente a una decisión de 
inadmisión– y, por tanto, la interrupción del procedi-
miento de recogida de firmas con el argumento de la 
existencia de un veto presupuestario el Gobierno care-
ce de cobertura legal, ya que (i) se adoptó en un mo-
mento inadecuado, (ii) con fundamento en un hecho 
que no está configurado normativamente como causa 
de inadmisión de este tipo de proposiciones de ley, y 
(iii) por la Mesa del Parlamento que carece de compe-
tencia para ello.
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(i) Esta decisión material de inadmisión resulta extem-
poránea toda vez que, tal como ya se ha señalado, la 
Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña esta-
blece como único momento para que la Mesa del Par-
lamento decida sobre la admisión o inadmisión de es-
te tipo de iniciativas, el plazo de quince días hábiles 
desde que la Comisión promotora registra la solicitud 
de admisión (art. 6.1 de la Ley de iniciativa legislativa 
popular de Cataluña). La relevancia y transcendencia 
que tiene este trámite aparece reconocida en la propia 
Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, cuyo 
art. 7.1 establece que «[l]a comisión promotora puede 
interponer, en los términos establecidos por la legisla-
ción aplicable, un recurso de amparo contra la resolu-
ción de la Mesa del Parlamento por la que esta no ad-
mite a trámite la proposición de ley».

Por tanto, una vez superado este trámite de admisibili-
dad, en que ya se ha verificado el cumplimiento de los 
requisitos para ello, no cabe revertir una decisión que 
tiene como objeto perfeccionar una proposición de ley 
derivada de una iniciativa legislativa popular a través 
de la recogida de firmas y, en su caso, posibilitar el de-
venir de una tramitación parlamentaria de conformi-
dad con lo establecido normativamente.

(ii) Esta decisión material de inadmisión se ha funda-
do en un hecho que no estaba configurado legalmente 
como causa de inadmisión de una iniciativa legislativa 
popular. Tal como ya se ha expuesto, el capítulo II de 
la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña de-
sarrolla la presentación y admisión a trámite de este ti-
po de iniciativas y, entre las causas de inadmisibilidad 
reguladas en su art. 6.2, no aparece la falta de confor-
midad presupuestaria del Gobierno. Por otra parte, no 
cabe interpretar que la previsión de esa falta de confor-
midad en el art. 102.3 RPC y los efectos que de ello 
cabe derivar resulten de aplicación para un tipo de ini-
ciativa que, por sus peculiares características ha recibi-
do una específica y singular regulación por el legislador 
que, por respeto al contenido esencial del art. 23.1 CE, 
con el que se conecta, ha omitido cualquier posibilidad 
de que esa falta de conformidad se alce como un obstá-
culo para que los representantes políticos se pronuncien 
sobre aspectos que han conciliado una iniciativa respal-
dada por un número no despreciable de ciudadanos.

Esta conclusión se ve ahora reforzada tras la Ley 
7/2014, de 25 de junio, por la que se añade una dis-
posición adicional tercera en la Ley de iniciativa le-
gislativa popular de Cataluña, en la que se pone de 
manifiesto que la falta de conformidad presupuestaria 
del Gobierno no puede configurarse, en ningún caso, 
como causa para no admitir una iniciativa legislativa 
popular. En efecto, si bien en el apartado segundo de 
esta nueva disposición adicional tercera se establece 
la obligación de que la Mesa del Parlamento, si la pro-
posición de ley puede tener incidencia presupuestaria, 
envíe la iniciativa legislativa popular al Gobierno pa-
ra que se pronuncie sobre ello; en el apartado tercero 

se establece que el único efecto que se derivaría de la 
manifestación del Gobierno respecto de la existencia 
de esa afectación presupuestaria es que la admisión de 
la iniciativa se ha de realizar de tal modo que la even-
tual ley resultante no puede entrar en vigor, en la parte 
que comporte dicha afectación presupuestaria, hasta el 
ejercicio presupuestario siguiente.

Por tanto, al no estar previsto expresamente como cau-
sa de inadmisión de este tipo de iniciativas la falta de 
conformidad presupuestaria del Gobierno, cualquier 
interpretación en ese sentido supone una ilegítima res-
tricción del contenido esencial del art. 23.1 CE, por 
implicar que se evite el normal desarrollo del proceso 
de recogida de firmas de apoyo para su perfecciona-
miento como iniciativa legislativa y, en su caso, su ul-
terior tramitación parlamentaria.

(iii) Esta decisión de inadmisión, fundada en la falta 
de conformidad presupuestaria del Gobierno, ha sido 
acordada por la Mesa del Parlamento cuando por tra-
tarse de una razón material cuya valoración no le está 
expresamente atribuida no contaba con competencia 
para ello. Tal como ya se ha expuesto, la Ley de ini-
ciativa legislativa popular de Cataluña regula la inter-
vención de la Mesa del Parlamento a los únicos efectos 
de valorar la concurrencia de las causas de inadmi-
sibilidad establecidas en su art. 6.2. A partir de ese 
momento la intervención de la Mesa queda limitada 
a recibir la comunicación de la junta electoral sobre 
el cumplimiento de la exigencia del número mínimo 
de firmas válidas de apoyo y, en cumplimiento de su 
labor de ordenación, a dar curso al trámite parlamen-
tario establecido normativamente. Serán ya otros ór-
ganos de la Cámara los que, en las distintas fases de 
ese devenir parlamentario, decidan lo que estime per-
tinente con fundamento en las razones de oportunidad 
política que le son propias, incluido, en su caso, la in-
cidencia presupuestaria que hubiera puesto de mani-
fiesto el Gobierno.

Por tanto, una vez que la Mesa del Parlamento ha su-
perado el cumplimiento de su función de control del 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad esta-
blecidos en el art. 6.2 de la Ley de iniciativa legislativa 
popular de Cataluña, queda desapoderada para rever-
tir una decisión cuyo objeto es permitir que se perfec-
cione la iniciativa legislativa popular a través de la re-
cogida de firmas y, en su caso, posibilitar el devenir de 
una tramitación parlamentaria de conformidad con lo 
establecido normativamente.

6. El Letrado de la Mesa del Parlamento de Cataluña, 
sin contradecir la anterior conclusión, ha justificado en 
su escrito de alegaciones la decisión impugnada ale-
gando que (i) la continuación de la tramitación, cono-
cida ya la oposición gubernamental, «habría alimenta-
do falsas expectativas en la comisión promotora» y (ii) 
hubiera implicado un perjuicio al erario público, pues 
el proceso de verificación de firmas genera un impor-
tante gasto, concluyendo de ello que la posposición del 
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acuerdo de la Mesa, en definitiva, no hubiera alterado 
el contenido del acuerdo.

Pues bien, tomando en consideración lo anteriormen-
te expuesto, desde una perspectiva constitucional, úni-
co parámetro de control a que debe atenderse en esta 
jurisdicción de amparo, basta con poner de manifies-
to que esa interpretación y las razones de eficiencia 
que la sustentan han supuesto una incidencia directa 
en el núcleo esencial del derecho a la participación de 
los ciudadanos en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). 
Ha impedido, en los términos en que está legalmente 
establecido, el normal desarrollo de una campaña de 
recogida de firmas que permitiera dar a conocer las 
razones de la iniciativa y conciliar el apoyo popular 
necesario a que tenían derecho los recurrentes, como 
miembros de la comisión promotora de la iniciativa, 
una vez que la Mesa del Parlamento ya había acordado 
la apertura de ese trámite y, con ello, que pudiera a lle-
gar a perfeccionarse esta iniciativa y, en su caso, que 
los ciudadanos pudieran conocer lo que sus represen-
tantes piensan sobre la materia objeto de la iniciativa, 
así como sobre la oportunidad o no de su regulación 
legal, y extraer sus propias conclusiones acerca de có-
mo aquéllos asumen o se separan de lo manifestado en 
sus respectivos programas electorales.

Esa transgresión del contenido del derecho funda-
mental que ha imposibilitado el normal ejercicio de 
la iniciativa popular es determinante para considerar 
vulnerado el art. 23.1 CE y la nulidad de la decisión 
impugnada de dejar sin efecto la previa admisión a trá-
mite de la iniciativa, lo que también hace innecesario 
el análisis del resto de alegaciones.

La estimación del recurso y la nulidad de la decisión 
impugnada no han de implicar en este caso la retroac-
ción de actuaciones, pues la legislatura en la que se 
acordó la decisión impugnada ya ha finalizado y el 
efecto de mantenimiento de la iniciativa en caso de di-
solución del Parlamento a que se refiere el art. 15 de la 
Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña lo es 
para los casos en los que la iniciativa ya esté en trámite 
parlamentario, que no es el caso por haberlo frustrado 
la decisión ahora anulada.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-
titucional, por la autoridad que le confiere la 
Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña 
Concepción Fuya Lasnig, don Alejandro Castillo Na-
varro, don Héctor Claudio Silveira Gorski y don Jordi 
Morató-Aragonés Pàmies, y, en su virtud:

1º Declarar que ha sido vulnerado el derecho funda-
mental de los demandantes de amparo a la participa-
ción en los asuntos públicos (art. 23.1 CE).

2º Restablecerles en su derecho y, en consecuencia, 
declarar la nulidad de la resolución de la Mesa del Par-
lamento de Cataluña de 20 de marzo de 2012 y los 
acuerdos de 27 de marzo y 10 de abril de 2012.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dada en Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil 
quince.

Votos particulares

Voto particular que formula el Magistrado don Andrés 
Ollero Tassara, respecto a la Sentencia de la Sala Pri-
mera de fecha 16 de febrero de 2015 dictada en el re-
curso de amparo núm. 3738-2012.

En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con 
el máximo respeto a la opinión de la mayoría de la Sa-
la, dejo constancia de mi opinión discrepante, puesta 
ya de manifiesto durante su deliberación, de la Senten-
cia que ha resuelto el recurso de amparo núm. 3738-
2012.

Me mueve a ello mi preocupación por las Sentencias 
que este Tribunal viene dictando en recursos de ampa-
ro suscitados con ocasión de resoluciones parlamen-
tarias, a las que se atribuye inconstitucionalidad. Ello 
me ha llevado a sostener en las deliberaciones mi ac-
titud discrepante, sin llegar a plasmarla en voto par-
ticular. La reiteración de otras similares me ha con-
firmado en la convicción de la necesidad de expresar 
formalmente mi postura en voto particular.

1. Me parece, en primer lugar, llamativo el dispar tra-
tamiento que el Tribunal viene mostrando a los Pode-
res del Estado. Es fácil constatar que aborda con es-
pecial delicadeza, como es lógico, los nada escasos 
recursos de amparo suscitados con ocasión de resolu-
ciones judiciales. Ello le ha llevado, por ejemplo, a es-
tablecer un canon para el derecho fundamental a acce-
der a la jurisdicción y otro mucho menos exigente para 
el derecho a acceder a los recursos legalmente estable-
cidos (STC 37/1995, de 7 de febrero); distingo que no 
encuentra parangón en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

Por el contrario, el Tribunal viene recientemente abor-
dando de modo muy incisivo, interpretando reglamen-
tos parlamentarios, recursos suscitados por discrepan-
cias de parlamentarios respecto a resoluciones de los 
órganos rectores de las Cámaras. No muy diversa me 
parece la actitud adoptada en el caso que nos ocupa, 
al abordar el conflicto surgido entre los promotores 
de una iniciativa legislativa popular y el acuerdo de 
la Mesa del Parlamento de Cataluña de 27 de marzo 
de 2012.

2. Como es sabido, la Constitución española (en ade-
lante, CE) contempla la iniciativa legislativa en el artí-
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culo 87, dentro del capítulo segundo (de la elaboración 
de las leyes) del título III (de las Cortes Generales). 
Dicho artículo establece en su epígrafe 1 que «La ini-
ciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congre-
so y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los 
Reglamentos de las Cámaras». Indica en el epígrafe 
2 que «Las Asambleas de las Comunidades Autóno-
mas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un 
proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una 
proposición de ley». Ampliando aún más, aunque con-
dicionadamente, los posibles promotores de iniciativas 
similares, señala en el epígrafe 3 que «Una ley orgá-
nica regulará las formas de ejercicio y requisitos de 
la iniciativa popular para la presentación de proposi-
ciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 
500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha ini-
ciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias 
o de carácter internacional, ni en lo relativo a la pre-
rrogativa de gracia». Igualmente el Estatuto de Cata-
luña incluye, al ocuparse de la actividad legislativa en 
su artículo 62.1, a «los ciudadanos, mediante la inicia-
tiva legislativa popular». Es fácil detectar la obligada 
proyección de estos preceptos sobre la Ley catalana 
1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa po-
pular.

Volviendo al art. 87 CE, se observa que los dos epí-
grafes primeros se mueven dentro de los cauces carac-
terísticos de una democracia representativa, mientras 
el tercero abre una vía excepcional más cercana a una 
democracia directa, sin que ello afecte a «la prioridad 
debida a los proyectos de ley». Acierta pues la Senten-
cia al reconocer –FJ 2 a)– que la Constitución «diseña 
un sistema de participación política de los ciudadanos 
en el que priman los mecanismos de democracia re-
presentativa. No obstante, también la Constitución re-
conoce concretos instrumentos de democracia directa 
como es la iniciativa legislativa popular». Intentar, sin 
embargo, derivar de ello prerrogativas peculiares, que 
lleguen a convertir lo excepcional en más relevante 
que las vías prioritarias, no parece razonable.

No parece tenerlo del todo claro la Sentencia cuando 
apunta: «esta normativa permite concluir que, aun-
que no exista una superior legitimación de este tipo 
de iniciativas por su origen, sin embargo la especifici-
dad que supone su configuración como un instrumento 
de democracia directa dentro del desarrollo de los me-
canismos de democracia representativa de la función 
legislativa determina significativas peculiaridades 
respecto de la regulación dispensada a otro tipo de ini-
ciativas legislativas» (FJ 4). Es preciso pues analizar el 
alcance esas «significativas peculiaridades».

La constatación de que una iniciativa legislativa co-
bra sentido, sea cual sea su resultado, al contribuir a 
«forzar el debate político y obligar a que los distintos 
Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar 
expresa posición sobre un asunto o tema determinado» 
[STC 40/2003, de 27 de febrero, citada en el FJ 2 d)] 

no es obviamente privilegio de las que surgen de ini-
ciativa popular. Tampoco lo es que, como consecuen-
cia, los ciudadanos puedan así conocer «lo que sus re-
presentantes piensan sobre una determinada materia», 
así como «extraer sus propias conclusiones acerca de 
cómo aquéllos asumen o se separan de lo manifesta-
do en sus respectivos programas electorales» (STC 
124/1995, de 18 de julio –citada ibídem–). Deducir de 
ello que la Mesa del Parlamento de Cataluña ha produ-
cido «la vulneración del art. 23.1 CE aducida por los 
demandantes de amparo», por haber realizado «una 
interpretación de la normativa que disciplina la inicia-
tiva legislativa popular en Cataluña que ha impedido 
objetivamente la posibilidad de que se cumpla una de 
las finalidades que le es propia, como es la oportuni-
dad de que los representantes políticos de la ciudada-
nía se pronunciaran sobre el contenido de la iniciati-
va», al dar entrada a la prerrogativa gubernamental de 
evitar cualquier iniciativa que implique incremento 
de gasto, ni incide –a mi juicio– «en el núcleo esencial 
del art. 23.1 CE» (FFJJ 4 y 5 de la Sentencia), ni «ha 
supuesto una incidencia directa» (FJ 6), más de lo que 
pueda serlo el similar bloqueo, por idéntica razón, de 
cualquier enmienda parlamentaria.

No menos dudosa me parece la tajante afirmación de 
que «La decisión de la Mesa de la Cámara respecto de 
la admisión de la iniciativa es un acto reglado que tie-
ne por objeto comprobar que la iniciativa cumple con 
los requisitos de forma y que no tiene por objeto mate-
rias excluidas. En ese sentido, al igual que se ha afir-
mado respecto de otras funciones calificadoras de la 
Mesa, se trata de un control estrictamente normativo y 
no de oportunidad».

No he logrado encontrar en el Reglamento del Par-
lamento de Cataluña fundamento para afirmación de 
tanto alcance. Su artículo 29, al ocuparse de las fun-
ciones de la Mesa incluye entre otras: 3 a) «Adoptar 
las decisiones que requieren las tramitaciones parla-
mentarias, en caso de duda o de laguna reglamenta-
ria». d) «Calificar, de conformidad con el Reglamento, 
los escritos y los documentos de índole parlamenta-
ria, y declarar su admisión o inadmisión a trámite». 
No pienso que calificar y declarar la admisibilidad se 
consideren operaciones reiterativas, como parece insi-
nuarse al atribuir a ambas una dimensión meramente 
formal –en el FJ 2 e) de la Sentencia–. j) «Cumplir 
cualquier otra función encomendada por el presen-
te reglamento y las de carácter ejecutivo que no están 
atribuidas a ningún órgano específico».

Esta última referencia permite considerar función de 
la Mesa todo aspecto necesitado de regulación que no 
se atribuya a otro órgano parlamentario. La afirma-
ción de la Sentencia –FJ 5 (iii)– de que «Serán ya otros 
órganos de la Cámara los que, en las distintas fases 
de ese devenir parlamentario, decidan lo que estime 
(sic) pertinente» se cuida mucho de dar pistas sobre 
a qué órgano puede estar refiriéndose. En todo caso, 
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eliminar drásticamente de las funciones de la Mesa el 
control de elementos del contenido material de las ini-
ciativas llevaría, en caso contrario, a situaciones pin-
torescas.

3. El Gobierno, por su parte, es –como se ha visto– el 
principal promotor primario de iniciativas legislativas, 
como reflejo del art. 88 CE: «Los proyectos de ley se-
rán aprobados en Consejo de Ministros», sin perjuicio 
de que las proposiciones de ley emanadas de los gru-
pos parlamentarios –cuya «tramitación se regulará por 
los Reglamentos de las Cámaras» (art. 89 CE)–, o las 
promovidas por iniciativa popular, puedan, en su ca-
so, convertirse en proyectos de ley. El Reglamento del 
Parlamento de Cataluña recoge igualmente ese papel 
prioritario en su artículo 100: «La iniciativa legislativa 
corresponde: a) Al Gobierno, que la ejerce mediante la 
presentación de un proyecto de ley».

Gozará igualmente el Gobierno, dentro del procedi-
miento parlamentario, de la ya citada prerrogativa. La 
versión del artículo 102 del Reglamento indica, entre 
otras cuestiones: 2. «Si la Mesa del Parlamento con-
sidera que una proposición de ley puede implicar un 
aumento de créditos o una disminución de ingresos, 
debe solicitar la conformidad previa del Gobierno pa-
ra su admisión a trámite. La respuesta del Gobierno 
ha de ser motivada y debe hacerse dentro del plazo 
de ocho días desde que le ha sido remitida la proposi-
ción de ley, una vez transcurridos los cuales el silen-
cio debe entenderse como conformidad. El Gobierno 
no puede denegar la conformidad a una tramitación 
si los efectos económicos que pueden derivar de es-
ta han sido expresamente pospuestos para otro ejer-
cicio presupuestario». 3. «Si no es consultado en la 
forma establecida por el apartado 2, el Gobierno pue-
de manifestar de forma motivada su disconformidad 
por razones presupuestarias con la tramitación de una 
proposición de ley hasta dos días antes del inicio del 
debate de totalidad, y corresponde a la Mesa del Par-
lamento adoptar la decisión definitiva sobre su admi-
sión a trámite».

4. Hay por tanto dos factores que están llamados a 
coexistir: los procedimientos legislativos reflejados en 
los reglamentos parlamentarios y la posible interven-
ción del Gobierno en dichos cauces –en ejercicio de 
su responsabilidad de control del gasto presupuesta-
do– analizando iniciativas o bloqueando enmiendas. 
Argumentar que esa intervención es improcedente, 
porque entre las «causas de inadmisibilidad de propo-
siciones de ley» de la ley catalana que regulaba las ini-
ciativas populares «no aparece una eventual oposición 
del Gobierno a su tramitación por motivos presupues-
tarios» –FFJJ 4 y 5 (ii) de la Sentencia– ignora esa 
neta realidad. Se reiterará en el fundamento jurídico 
5(ii) in fine.

Resulta, como consecuencia, dudoso que pueda acep-
tarse el argumento de los recurrentes de que «la de-
cisión de la Mesa carece de cobertura legal ya que se 

adoptó extemporáneamente en virtud de una interven-
ción del Gobierno cuando la iniciativa legislativa po-
pular ya había sido admitida a trámite» –recogida en 
el fundamento jurídico 1 de la Sentencia y reiterada 
en el FJ 3 d)–. Es obvio que, si una ley no fija lo con-
trario, la intervención del Gobierno puede producirse 
en cualquier momento de la tramitación parlamenta-
ria, como refleja el citado artículo 102 del Reglamen-
to. Así parece reconocerlo la misma Sentencia líneas 
después, en una de sus abundantes citas: «En la me-
dida en que así esté previsto normativamente, resulta 
posible que la Mesa de una Cámara, tras una inicial 
decisión de admisión a trámite de una propuesta le-
gislativa, deje sin efecto la misma cuando el Gobierno 
ejerza una potestad de oposición vinculada a razones 
de impacto presupuestario de la iniciativa. Además, 
por afectar a las relaciones Parlamento-Gobierno, en 
esos casos el control que debe ejercer por este Tribunal 
en vía de amparo debe ser de una menor intensidad» 
[STC 242/2006, de 24 de julio –citada en el FJ 2 f)–]. 
Sin embargo, no parece haber sido el caso, ya que la 
Sentencia acabará afirmando que «la interrupción del 
procedimiento de recogida de firmas con el argumen-
to de la existencia de un veto presupuestario el Gobier-
no carece de cobertura legal, ya que (i) se adoptó en 
un momento inadecuado, (ii) con fundamento en un 
hecho que no está configurado normativamente como 
causa de inadmisión de este tipo de proposiciones 
de ley, y (iii) por la Mesa del Parlamento que carece 
de competencia para ello»; por lo que «Esta decisión 
material de inadmisión resulta extemporánea» (FJ 5). 
Por si no queda clara su postura, afirmará más abajo, 
que «los efectos que cabe derivar» de la intervención 
gubernamental no resultan «de aplicación para un tipo 
de iniciativa que, por sus peculiares características, ha 
recibido una específica y singular regulación por el le-
gislador que, por respeto al contenido esencial del art. 
23.1 CE, con el que se conecta, ha omitido cualquier 
posibilidad de que esa falta de conformidad se alce co-
mo un obstáculo para que los representantes políticos 
se pronuncien sobre aspectos que han conciliado una 
iniciativa respaldada por un número no despreciable 
de ciudadanos» –FJ 5 (ii)–. Existe pues la «superior 
legitimación de este tipo de iniciativas» que antes se 
había intentado negar.

Esta última alusión de la Sentencia se refiere a la pos-
terior modificación introducida por la Ley catalana 
7/2014, que incluye una disposición adicional tercera 
en la que regula la ya citada de iniciativa legislativa 
popular –FJ 5 (ii)–. El hecho de que establezca esta 
nueva regla, según la cual tales iniciativas se conside-
rarán referidas al año siguiente, cuando no quepa atri-
buirles cobertura presupuestaria en el año en curso, 
es en realidad un argumento en contra de tal plantea-
miento. No hace sino confirmar que la interpretación 
de la versión anterior, que es la aquí relevante, era tan 
obvia que ha obligado a una reforma legislativa para 
poder descartarla: el Gobierno, como hemos visto en 
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el Reglamento parlamentario, podía frenar la inicia-
tiva legislativa por incremento de gasto, si no se ha-
bía aplazado expresamente su entrada en juego, como 
ocurría en el caso que nos ocupa.

La reforma obliga además a la Mesa a recabar del Go-
bierno su intervención, positiva o negativa, fundada en 
motivos presupuestarios; con ello evita también la no 
menos obvia interpretación anterior también ignorada 
por la Sentencia: que, sin tal solicitud, la intervención 
del Gobierno podía producirse en cualquier momen-
to, hasta dos días antes del debate parlamentario de la 
proposición. La nueva disposición adicional de la Ley 
catalana 1/2006 establece:

1. «Si la proposición de ley puede implicar un aumento 
de créditos o una disminución de ingresos con relación 
al presupuesto vigente en el momento de su tramita-
ción parlamentaria, la ley resultante de la iniciativa le-
gislativa popular no puede entrar en vigor, en la parte 
que comporte dicha afectación presupuestaria, hasta el 
ejercicio presupuestario siguiente o, si procede, hasta 
otro posterior, si así lo determina la propia proposición 
de ley». Se evita así su paralización si los promotores 
no habían aplazado expresamente su entrada en vigor. 
La remisión desde la Mesa al Gobierno se configura 
de modo más preciso: 2. «A los efectos de lo estable-
cido por el apartado 1, la Mesa del Parlamento ha de 
enviar la iniciativa legislativa popular al Gobierno pa-
ra que se posicione sobre sus efectos económicos en el 
plazo de ocho días». Para lograr el efecto indicado, se 
concluye: 3. «Si el Gobierno considera que se produce 
afectación presupuestaria, la Mesa del Parlamento ha 
de admitir a trámite la proposición de ley en los tér-
minos establecidos por el apartado 1. Si el Gobierno 
no se pronuncia en el plazo de ocho días, el silencio 
se entiende en el sentido de que no existe afectación 
presupuestaria».

De lo expuesto es fácil colegir que no puedo compartir 
la afirmación de la Sentencia en su fundamento jurí-
dico 5 (iii): «Esta decisión de inadmisión, fundada en 
la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno, 
ha sido acordada por la Mesa del Parlamento cuando 
por tratarse de una razón material cuya valoración no 
le está expresamente atribuida no contaba con com-
petencia para ello». No tendría tampoco fundamen-
to afirmar que «el veto presupuestario» del Gobierno 
«se adoptó en un momento inadecuado» –ibídem (i)– 

ya que, antes de la nueva disposición adicional, podía 
adoptarse en cualquier momento hasta dos días antes 
de su deliberación.

5. Se ha convertido ya en tópico recordar que el Tribu-
nal no ha de erigirse en legislador, invadiendo terreno 
ajeno. Me temo que puede haber ocurrido cuando la 
Sentencia –FJ 5 (i)– pretende encajar todo lo apunta-
do en un problema meramente cronológico, que con-
vertiría en extemporáneo el envío de la proposición de 
ley por la Mesa al Gobierno. La iniciativa legislativa 
popular no se convertiría en proposición de ley hasta 
que la Mesa del Parlamento, recogidas las 50.000 fir-
mas previstas en la ley catalana, la calificara como tal. 
Queda fuera duda que la Constitución no sugiere nada 
parecido, como tampoco lo tuvo en mente el legislador 
catalán. Valga acudir a más de un artículo de la Ley 
1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa po-
pular. Ya en la solicitud que inicia su ejercicio, antes 
de calificación alguna el artículo 3 exige «la presenta-
ción en la Mesa del Parlamento de una proposición de 
ley». Igualmente, al desarrollar la «Solicitud de Admi-
sión», el artículo 5 exige entre otros documentos: «a) 
El texto articulado de la proposición de ley, precedido 
de una exposición de motivos. b) Una memoria expli-
cativa de las razones que aconsejan, según el parecer 
de las personas firmantes, la tramitación y aproba-
ción de la proposición de ley por el Parlamento». Siguien-
do los trámites, antes de calificación alguna, el artícu-
lo 6.1 establece que «La Mesa del Parlamento debe 
examinar la documentación recibida y debe pronun-
ciarse de forma motivada en el plazo de quince días 
hábiles sobre la admisión o la inadmisión a trámite de 
la proposición de ley», mientras el epígrafe 2 se ocupa 
de las «causas de inadmisibilidad de la proposición de 
ley», denominación que se reitera en su apartado b). 
Solo en el epígrafe 5, tras subsanar posibles irregula-
ridades enmendables, «La Mesa del Parlamento debe 
notificar la resolución sobre la admisión o inadmisión 
de la proposición de ley a la comisión promotora» Ni 
que decir tiene que la norma legal podría modificarse 
y justificar así la hipótesis propuesta, pero no es este 
Tribunal quien deba hacerlo.

Partiendo de estas reflexiones, me veo obligado a emi-
tir mi Voto particular.

Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil quince.
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	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
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	Acord sobre la sol·licitud
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	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
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	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
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	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
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	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02760/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02761/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02762/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02763/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02764/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02765/10
	Canvi de tramitació

	Proposta de compareixença del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02766/10
	Canvi de tramitació

	Proposta de compareixença d’Agustí Jover i Armengol, economista, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02767/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José García Montalvo, economista, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02768/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pedro Parra Calderón, president de la Cooperativa Llar Unió Catalònia, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02769/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02770/10
	Canvi de tramitació

	Proposta de compareixença de Jaume Font i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02771/10
	Canvi de tramitació

	Proposta de compareixença de Damià Calvet, exsecretari de Territori i Sostenibilitat i director de l’Institut Català del Sòl, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02772/10
	Canvi de tramitació

	Proposta de compareixença d’una representació de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02773/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la comissió promotora de la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02774/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02775/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
	Tram. 352-02776/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 352-02777/10
	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 simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’
	Tram. 352-02947/10
	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 simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impu
	Tram. 352-02948/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del coordinador general de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
	Tram. 352-02949/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de la presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Gener
	Tram. 352-02950/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals d
	Tram. 352-02951/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
	Tram. 352-02952/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat ec
	Tram. 352-02953/10
	Acord sobre la sol·licitud
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	Proposta de compareixença de José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti
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	Proposta de compareixença de Jaume Grau, d’Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
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	Proposta de compareixença de Frederic Ximeno, expert en medi ambient, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmic
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	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’a
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	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’
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	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Itziar González, arquitecta i exregidora de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’i
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	Proposta de compareixença d’Albert Recio, economista, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03009/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Catalina Victory Molné, secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’imp
	Tram. 352-03010/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Martí Boada i Juncà, científic ambiental i geògraf, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activit
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	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d
	Tram. 352-03012/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
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	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impu
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	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 simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impu
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	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalulnya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l
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	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’
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	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03018/10
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	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activit
	Tram. 352-03019/10
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	Proposta de compareixença d’una representació de la Intersindical-Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’imp
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	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03021/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat e
	Tram. 352-03022/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, director de dret administratiu i processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals
	Tram. 352-03023/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Mir, catedràtic de dret administratiu i processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals d
	Tram. 352-03024/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Xavier Toldrà Bastida, advocat, especialista en dret ambiental, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’i
	Tram. 352-03025/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administra
	Tram. 352-03031/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 352-03032/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Ramon Fuentes Gasó, director del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels g
	Tram. 352-03033/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret administratiu, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activ
	Tram. 352-03034/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Bernadí Gil, director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern del Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Adm
	Tram. 352-03035/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montserrat de Vehí Torra, directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
	Tram. 352-03036/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rosa Maria Díaz Petit, subdirectora de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge
	Tram. 352-03037/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eugenia Revilla Esteve, lletrada dels Serveis Jurídics de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels govern
	Tram. 352-03038/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Esteve i Balagué, en representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
	Tram. 352-03039/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Xavier Forcadell Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
	Tram. 352-03040/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Uriós Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
	Tram. 352-03041/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Moisés Bonal Ferrer, responsable d’Estudis i Polítiques Sectorials de Pimec, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Cataluny
	Tram. 352-03042/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz Anton, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generali
	Tram. 352-03043/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de David Garrofé Puig, secretari general de Cecot, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat e
	Tram. 352-03044/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Guillermo Viñeta, director d’Economia de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu
	Tram. 352-03045/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’
	Tram. 352-03046/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepime) amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
	Tram. 352-03047/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’
	Tram. 352-03048/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Agustí de Uribe-Salazar Fàbregas, president de Gabinet Uribe, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
	Tram. 352-03049/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi
	Tram. 352-03061/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
	Tram. 352-03062/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu
	Tram. 352-03063/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’acti
	Tram. 352-03064/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Municipis Rurals amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’act
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	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Fòrum dels Síndics i Defensors Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impul
	Tram. 352-03066/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació d’Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’
	Tram. 352-03067/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im
	Tram. 352-03068/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana d’Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
	Tram. 352-03069/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
	Tram. 352-03070/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòm
	Tram. 352-03071/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impul
	Tram. 352-03072/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalun
	Tram. 352-03073/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’i
	Tram. 352-03074/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Cataluny
	Tram. 352-03075/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
	Tram. 352-03076/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de l’Associació Espanyola de Promotors Públics d’Habitatge i Sòl - Secció Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
	Tram. 352-03077/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activit
	Tram. 352-03078/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03079/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat e
	Tram. 352-03080/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 352-03081/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’ac
	Tram. 352-03082/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs loca
	Tram. 352-03083/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marina Subirats, de Feministes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03084/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Tània Verge, professora de ciència política i agent d’igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03085/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montse Pineda, de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03086/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03087/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Agima People Opina amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03088/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum Dona i Esport amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03089/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de TEDxBarcelonaWomen amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03090/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03091/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’associació El Safareig amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03092/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’associació Dones amb Empenta amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03093/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Marxa Mundial de les Dones - Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03094/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Genera amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03095/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Ires amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03096/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Drac Màgic amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03097/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Tamaia amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03098/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03099/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03100/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03101/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Àrea de Mediació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03102/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Elena Sintes, doctora en sociologia i experta en educació i usos del temps, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03103/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Ojeda, enginyer industrial i especialista en flexibilitat horària i calendari laboral, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03104/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Grup Set amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03105/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies i Dones del Medi Rural amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03106/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03107/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03108/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Torns i Martín, doctora en sociologia i membre del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entr
	Tram. 352-03109/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sara Moreno Colom, doctora en sociologia i professora de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03110/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mercè Otero Vidal, catedràtica de llatí, professora jubilada i experta en temes de coeducació, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03111/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Encarna Bodelón González, doctora en dret i directora del grup d’investigació Antígona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03112/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de María de la Fuente Vázquez, doctora en ciència política, col·laboradora de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora de l’Observatori IQ, amb relació a la Proposició de lle
	Tram. 352-03113/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença Tània Verge Mestre, professora de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra i experta en participació política i gènere, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03114/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Feministes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03115/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Berga, presidenta de la Comissió Dona i Ciència per al desenvolupament de les polítiques de dones en l’àmbit de l’educació superior i recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
	Tram. 352-03116/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Sanmartí, doctora en història i llicenciada en filosofia i lletres, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03117/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sara Moreno, doctora en sociologia especialitzada en gènere, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03118/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de la directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03119/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Amparo Tomé, professora i investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03120/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Àngels Cabré, directora de l’Observatori Cultural de Gènere, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03121/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ester Giménez-Salinas, catedràtica de dret penal i criminologia d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03122/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Esther Sánchez, doctora en dret i professora de dret del treball i de la Seguretat Social d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03123/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sara Berbel, doctora en psicologia, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03124/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Valls, metgessa i vicepresidenta del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03125/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de la directora general de Cooperació al Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03126/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Martínez, delegada a Catalunya de l’European Association of Single-Sex Education (EASSE), amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03127/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mercè Claramunt, presidenta de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03128/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carolina Barber, presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03129/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Figueras, consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03130/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03131/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josefina Rubio, presidenta de la Fundació Surt, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03132/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03133/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Rovira, presidenta de Dones d’Unió de Pagesos, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03134/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03135/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03136/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03137/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03138/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de les Dones amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03139/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03140/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Surt amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03141/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03142/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03143/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Emprenedores amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03144/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Dones d’Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03145/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03146/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03147/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03148/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Secretariat Gitano amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03149/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Dones No Estàndard amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03150/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Dones Juristes amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03151/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03152/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03153/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Dones del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03154/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03155/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa de Dones per la Salut amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03156/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03157/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03158/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03159/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03160/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03161/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de dones del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i Intersexuals amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03162/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Homes Igualitaris amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03163/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori Cultural de Gènere amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03164/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03165/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Maria Aurèlia Capmany amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03166/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Provincial de Dones en Igualtat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03167/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Sanahuja, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03168/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Chinchilla, professora i directora del Centre Internacional Treball i Família de l’IESE Business School, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03169/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Freixes Sanjuán, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03170/10
	Sol·licitud
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	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 353-01213/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
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	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
	Tram. 353-01215/10
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	Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’
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	Compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
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	Compareixença d’Oriol Guixà, empresari i conseller delegat del grup La Farga, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
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	Compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
	Tram. 353-01219/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu
	Tram. 353-01220/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Martí Boada i Juncà, científic ambiental i geògraf, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Oriol Mir, catedràtic de dret administratiu i processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
	Tram. 353-01222/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Xavier Toldrà Bastida, advocat, especialista en dret ambiental, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’a
	Tram. 353-01223/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impu
	Tram. 353-01224/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns de la Barceloneta amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat e
	Tram. 353-01225/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Itziar González, arquitecta i exregidora de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’a
	Tram. 353-01226/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòm
	Tram. 353-01227/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carme Trilla amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01228/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitat
	Tram. 353-01229/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01230/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01231/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01232/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01233/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01234/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01235/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01236/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01237/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01238/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01239/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	Tram. 353-01240/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTE, ABAST I METODOLOGIA 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’ac-


tivitats, emet aquest informe de fiscalització de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), exercici 


2011. 


 


Aquest informe té el seu origen en l’informe de fiscalització 25/2014 de la Sindicatura de 


Comptes, relatiu al Departament d’Ensenyament, gestió econòmica dels centres docents 


públics, exercici 2011. Es va considerar oportú fer un informe específic de l’IOC per les 


seves especificitats organitzatives, per les activitats que presta i pel volum de recursos que 


gestiona. 


 


L’objecte de la fiscalització ha estat l’anàlisi de l’activitat de l’IOC en l’exercici 2011, encara 


que també s’han revisat alguns procediments que havien estat modificats entre el 2011 i la 


data de finalització del treball de camp d’aquesta fiscalització (novembre del 2014). 


 


Per a la realització del treball el Departament d’Ensenyament va facilitar un detall indi-


vidualitzat dels ingressos i despeses liquidats l’exercici 2011 de l’IOC. S’han obtingut els 


detalls dels diferents conceptes pressupostaris i s’han realitzat proves i validacions addi-


cionals a l’IOC amb les limitacions assenyalades en l’informe. També s’han enviat cartes de 


confirmació a les entitats financeres amb què opera l’IOC. El treball ha inclòs també la 


revisió dels ingressos i despeses de caràcter no pressupostari. 


 


 


1.2. L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA 


L’IOC va néixer el 2006 fruit de la integració en un únic centre de tres iniciatives ja existents 


en matèria de formació no presencial gestionades des del departament competent en 


ensenyament: l’Institut Català d’Ensenyament Secundari a Distància, el Graduat d’educació 


secundària a distància per a persones adultes i la Formació professional oberta. El 


Departament va dissenyar un model únic de formació no presencial per integrar en una 


sola entitat tota l’oferta d’ensenyaments no presencials. L’IOC té la seva seu a la ciutat de 


Barcelona. 


 


L’article 55 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC), estableix que el Govern 


ha de desenvolupar una oferta adequada d’educació no presencial.  


 


D’acord amb la LEC es poden impartir en la modalitat d’educació no presencial els en-


senyaments postobligatoris, els ensenyaments que no condueixen a titulacions o cer-


tificacions amb validesa a tot l’Estat, els cursos de formació preparatòria per a les proves 


d’accés al sistema educatiu, la formació en les competències bàsiques, la formació per a 


l’ocupació i la formació permanent. També s’hi poden impartir, excepcionalment, ense-
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nyaments obligatoris i els altres ensenyaments que, en determinades circumstàncies, esta-


bleixi el Departament d’Ensenyament. 


 


La LEC encomana a l’administració educativa l’organització dels ensenyaments en la mo-


dalitat d’educació no presencial mitjançant un centre singular i la creació i regulació d’un 


registre en què constin les dades dels alumnes que s’acullen a la modalitat d’educació no 


presencial en ensenyaments d’educació bàsica. 


 


La disposició addicional vint-i-vuitena de la LEC estableix que el Govern, en el termini de 


tres anys a comptar de l’entrada en vigor de la Llei (17 de juliol del 2009), havia de crear i 


regular el centre singular d’educació no presencial. La seva regulació, d’acord amb la 


singularitat de la seva funció, no està sotmesa a les prescripcions dels títols VII (De l’au-


tonomia dels centres educatius), VIII (Del professorat i altres professionals dels centres) i IX 


(De la direcció i el govern dels centres educatius), excepte en la provisió de llocs docents. 


 


El Govern no ha aprovat encara la regulació d’aquest centre d’educació no presencial. 


 


El curs 2011-2012 l’IOC impartia els ensenyaments següents: graduat en educació secun-


dària, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, idiomes (anglès nivell 


bàsic i intermedi i exàmens per a l’obtenció de les certificacions oficials corresponents), 


cursos per a l’accés als cicles formatius de grau superior, cursos de preparació per a 


l’accés a la universitat i el curs CCNA Discovery v 4.0 de Cisco Networking Academy. 


 


L’evolució del nombre d’alumnes en estudis de formació reglada des del curs 2008-2009 


fins al 2011-2012 és la següent: 


 


Quadre 1. Alumnes 


Estudis 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 


GES 4.884 8.716 8.675 10.806 


Batxillerat 2.382 2.525 2.595 2.406 


CFGMGS 4.290 7.602 10.282 12.153 


PACFGS 644 5.082 5.990 7.067 


Idiomes - - 704 3.445 


Total 12.200 23.925 28.246 35.877 


Font: IOC. 


GES: Graduat en educació secundària. 


CFGMGS: Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. 


PACFGS: Prova d’accés a cicles formatius de grau superior. 


 


Per a la gestió d’alumnes l’IOC utilitza una base de dades pròpia que no està integrada en 


les d’alumnes de centres docents públics del Departament d’Ensenyament. 


 


L’evolució del nombre de graduacions en estudis de formació reglada des del curs 2008-


2009 fins al 2011-2012 és la següent: 
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Quadre 2. Graduacions 


Estudis 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 


GES 758 942 1.076 1.201 


Batxillerat 341 367 504 1.149 


CFGMGS 311 628 943 1.247 


Idiomes (nivell bàsic) - - - 138 


Total 1.410 1.937 2.523 3.735 


Font: IOC. 


GES: Graduat en educació secundària. 


CFGMGS: Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. 


 


Segons l’article 101 de la LEC els centres públics poden establir òrgans unipersonals addi-


cionals als previstos en la Llei, als quals poden assignar responsabilitats específiques i el 


Govern ha de determinar-ne les condicions aplicables i ha d’establir els criteris d’assigna-


ció als centres dels recursos docents i els complements retributius corresponents. L’article 


43 del Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, estableix que el 


Govern determina l’import màxim anual que assigna a cada centre per la totalitat dels com-


plements retributius dels càrrecs de cap d’estudis, de secretaria, dels òrgans unipersonals 


de direcció addicionals i dels òrgans unipersonals de coordinació dels centres públics de 


la Generalitat, atenent variables de dimensió i complexitat dels centres, així com de diver-


sitat de tipologies dels ensenyaments que imparteix. L’article 30 del Decret 102/2010 esta-


bleix que els òrgans unipersonals de direcció són el director, el secretari, el cap d’estudis i 


els que estableixen les normes d’organització i funcionament del centre.  


 


Les normes d’organització i funcionament de l’IOC estableixen que els seus òrgans de go-


vern són el Claustre de professorat, el director, el director acadèmic dels estudis de 


graduat en educació secundària, el director acadèmic dels estudis de batxillerat i de les 


proves d’accés als cicles formatius de grau superior, el director acadèmic d’idiomes, el 


director acadèmic dels estudis de formació professional, el director acadèmic adjunt dels 


estudis de formació professional, el secretari dels estudis de graduat en educació secun-


dària, el secretari dels estudis d’idiomes, el director de mitjans tecnològics, el director de 


sistemes d’informació i l’administrador. Els òrgans unipersonals constitueixen l’equip de 


govern. 


 


A més, el document de Programació general anual del curs 2011-2012 estableix setze 


caps de departament i disset coordinadors. Les normes del Departament d’Ensenyament 


sobre òrgans unipersonals de direcció i de coordinació estableixen que aquests han de 


dedicar una part del seu horari lectiu a les tasques pròpies del seu càrrec en la quantia 


explicitada en les normes d’organització i funcionament del centre, segons les respon-


sabilitats assignades i amb les limitacions globals derivades del total de la plantilla assig-


nada al centre. Les normes d’organització i funcionament de l’IOC no expliciten aquesta 


dedicació. 


 


L’IOC té un model singular de professorat, integrat per professorat propi i per professorat 


col·laborador (vegeu l’apartat 2.4.1). El curs 2011-2012 l’IOC tenia 115 professors, 451 


col·laboradors i 11 persones d’administració i serveis. 
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1.3. NORMATIVA 


El centre singular per a l’organització de l’educació no presencial previst per la LEC no ha 


estat creat. No obstant això, és indubtable que l’IOC té unes característiques específiques 


que el diferencien dels centres presencials. Ara bé, atès que no se l’ha dotat d’una nor-


mativa específica, en opinió de la Sindicatura, li són d’aplicació totes les previsions norma-


tives dels centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament. 


 


La principal normativa que regula la gestió econòmica dels centres docents públics és la 


següent: 


 


• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 


• Decret 155/2010, del 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 


personal directiu professional docent. 


• Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 


• Decret 235/1986, del 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme 


l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del De-


partament d’Ensenyament. 


• Ordre del 16 de gener de 1990, d’autonomia de gestió econòmica de centres docents 


públics dependents del Departament d’Ensenyament. 


• Resolució del 16 de juny del 2011, per la qual s’aprova el document per a l’organització 


i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2011-2012. 


• Resolució del 15 de juny del 2010, per la qual s’aprova el document per a l’organització 


i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2010-2011. 


• Resolució del 19 d’abril del 2006 de la Secretaria General del Departament d’Educació, 


per la qual es donen instruccions a les direccions dels centres relatives a diversos 


aspectes de la gestió econòmica dels centres públics del Departament d’Educació. 


 


El fet que no hi hagi una única norma i que algunes d’elles estiguin parcialment derogades 


en dificulta l’aplicació per part dels centres. Per facilitar la tasca dels centres, l’any 2003 la 


Direcció General de Centres Docents va editar una publicació titulada La gestió econòmica 


del centre docent públic. Pressupost i comptabilitat. 


El 26 de juliol del 2013, la secretària general del Departament d’Ensenyament va dictar la 


Instrucció 1/2013, relativa a la gestió econòmica dels centres educatius públics del Depar-


tament d’Ensenyament, amb la finalitat d’oferir als centres educatius un recull de totes les 


qüestions que els afecten en l’àmbit de la gestió econòmica i de facilitar el desenvolu-
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pament de la seva tasca d’acord amb la normativa vigent. El 20 de juny del 2014 la 


secretària general del Departament d’Ensenyament va dictar la Instrucció 1/2014, que 


substitueix l’anterior. 


 


L’article 99 de la LEC estableix que la gestió dels centres públics és responsabilitat de la 


direcció de cada centre i que l’autonomia comprèn, amb les limitacions aplicables en cada 


cas, la gestió del professorat, del personal d’atenció educativa i del personal d’administra-


ció i serveis, l’adquisició i la contractació de béns i serveis, la distribució i l’ús dels re-


cursos econòmics del centre, el manteniment i la millora del centre, en el cas dels centres 


que imparteixen educació secundària, i l’obtenció, o l’acceptació, si escau, de recursos 


econòmics i materials addicionals. 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ 


2.1. ASPECTES GENERALS 


Els centres docents s’han de dotar d’unes normes d’organització i funcionament l’apro-


vació de les quals correspon al Consell Escolar.1 El Departament d’Ensenyament no ha 


adaptat l’estructura i la composició del Consell Escolar a les particularitats dels centres de 


característiques singulars. A la data de finalització del treball de camp l’IOC no té Consell 


Escolar. Les seves normes d’organització i funcionament van ser aprovades pel director 


del centre.  


 


L’article 103 de la LEC estableix que la gestió econòmica dels centres públics de la Ge-


neralitat s’ha d’ajustar als principis d’eficàcia, d’eficiència, d’economia i de caixa i pres-


supost únics, i s’ha de sotmetre al principi de pressupost inicial anivellat en la previsió 


d’ingressos i despeses i al principi de retiment de comptes.  


 


D’acord amb la LEC, el director representa en el centre l’administració que n’és titular, és 


responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la di-


recció pedagògica i és el cap de tot el personal. En relació amb l’organització i la gestió 


econòmica del centre li correspon impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’orga-


nització i funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació; assegurar la custòdia de la docu-


mentació administrativa pel secretari del centre; autoritzar les despeses i ordenar els 


pagaments d’acord amb el pressupost aprovat; contractar béns i serveis dins els límits 


 


 


1. El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del 


centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professors, 


alumnes, pares d’alumnes i personal d’administració i serveis. En els centres públics, la funció principal del 


Consell Escolar és debatre i aprovar, entre altres temes, el projecte educatiu, el pla i la memòria anual del 


centre, i el pressupost. El Departament d’Ensenyament ha d’adaptar l’estructura i composició del Consell Es-


colar a les particularitats dels centres de característiques singulars, per garantir l’eficàcia en l’exercici de les 


funcions que li corresponen. 
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establerts per l’Administració educativa i actuar com a òrgan de contractació, i dirigir i ges-


tionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions. 


 


D’acord amb el Decret 102/2010, el secretari és nomenat pel director i li corresponen les 


funcions que li delegui o encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió 


econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació o manteniment de les 


instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes 


d’organització i funcionament del centre. 


 


D’acord amb la Llei d’educació són objecte de la gestió econòmica dels centres: 


 


• Les assignacions als centres amb càrrec als pressupostos de la Generalitat i, si s’escau, 


les procedents d’altres administracions públiques per a atendre despeses derivades de 


l’activitat dels centres. 


• Les quantitats obtingudes per la prestació de serveis gravats per preus públics, quan es 


determini per reglament. 


• Els ingressos obtinguts per la venda de productes generats per l’activitat normal del 


centre i per la venda de material i mobiliari obsolet o deteriorat que, d’acord amb el que 


s’estableixi per reglament, hagi de ser substituït. 


• La part que correspon a cada centre dels ingressos derivats de l’ús de les instal·lacions, 


els immobles i el material assignats als centres de secundària, i també, d’acord amb la 


reglamentació corresponent, als de primària. 


• Les quantitats i les rendes provinents de donacions o de llegats fets al centre amb 


finalitat docent, sense perjudici de les competències en aquesta matèria del departa-


ment competent en matèria de finances. 


 


Els ingressos assignats als centres són de lliure disposició, llevat dels assignats amb 


caràcter finalista. Els centres poden incorporar els romanents dels ingressos de lliure dis-


posició al pressupost de l’exercici següent. 


 


Els centres no poden en cap cas destinar ingressos a satisfer obligacions derivades de 


compromisos de caràcter laboral, que la direcció del centre no pot subscriure ni autoritzar. 


 


D’acord amb el Decret 102/2010, el Departament assessora les direccions dels centres en 


l’execució de la gestió econòmica i, conjuntament amb el departament competent en ma-


tèria de finances, determina, segons la seva disposició addicional setena, el model comp-


table, el pla de comptes, els destinataris de la informació comptable, els documents 


acreditatius de la gestió econòmica i el procediment per a acreditar davant l’Administració 


l’aprovació de la liquidació del pressupost anual, sens perjudici de les actuacions pos-


teriors que corresponguin a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes, en l’àmbit 
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de les competències respectives. La disposició transitòria tercera del Decret 102/2010 


estableix que mentre no es facin efectives les previsions de la disposició addicional 


setena, es mantenen vigents els procediments i la documentació que estableix l’Ordre del 


16 de gener de 1990, que regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió 


econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’Ensenyament, i 


els que s’han establert per normes de rang inferior i instruccions emeses en aplicació de la 


disposició final primera d’aquella ordre. 


 


El Departament d’Ensenyament ha desenvolupat un programari específic per a la gestió 


econòmica dels centres docents anomenat SAGA (Sistema d’administració i gestió aca-


dèmica). Aquest sistema permet gestionar els plans d’estudis, la matrícula de l’alumnat, la 


distribució dels currículums, l’avaluació, l’emissió d’informes i certificats oficials, els pro-


cessos administratius i la gestió econòmica dels centres. L’exercici 2011 l’IOC no utilitzava 


el programa SAGA, sinó un programa de comptabilitat financera, fet que dificultava la 


gestió pressupostària del centre. L’exercici 2014 l’IOC continua utilitzant el mateix pro-


grama informàtic. 


 


Les direccions dels centres han de vetllar perquè de la comptabilitat de la seva gestió 


econòmica no en quedi exclosa cap operació amb contingut econòmic, estigui inclosa o 


no dins del pressupost.  


 


Cada centre ha de tenir els llibres comptables següents: 


 


• Llibre de compte bancari, en el qual s’han d’anotar els moviments d’ingressos i de 


disposició de fons que es realitzin en el corresponent compte bancari del centre. 


• Llibre de caixa, en el qual s’han d’anotar els moviments d’ingressos i de disposició de 


fons que es realitzin en la caixa de diner en efectiu del centre. 


• Llibre diari d’operacions, en el qual s’han d’anotar, una a una, amb indicació, si escau, 


de la partida pressupostària que correspongui, les operacions següents: cada ingrés 


del centre que ja estigui compromès, d’acord amb la comunicació o document acre-


ditatiu corresponent; cada despesa compromesa, d’acord amb la factura corresponent; 


cada pagament efectuat, d’acord amb el rebut o tiquet corresponent, i cada ingrés 


materialitzat d’acord amb la documentació que ho acrediti. 


 


 


2.2. PRESSUPOST 


Per a l’exercici fiscalitzat l’article 52 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres edu-


catius, regula el pressupost dels centres en els termes següents: 


 


• El pressupost és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i de totes les 


despeses a què fa referència l’article 103.2 de la LEC. En queden excloses les con-
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tractacions laborals de personal docent i no docent així com, en el seu cas, els serveis 


de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a l’ajun-


tament. Tampoc no s’inclou en l’àmbit de la gestió econòmica del centre la gestió 


econòmica del servei de menjador, si n’hi ha, que es regeix per normativa específica. 


• El pressupost és aprovat pel Consell Escolar abans del 31 de gener de l’any corres-


ponent, a proposta de la direcció del centre. Durant l’exercici pressupostari el director, 


si escau, en proposa al Consell Escolar les modificacions que consideri oportunes. El 


centre no pot comprometre despeses superiors al pressupost vigent. 


• El Consell Escolar, directament o a través de la seva comissió econòmica, fa el se-


guiment de l’execució del pressupost i comprova l’aplicació donada als recursos totals 


del centre. En finalitzar l’exercici, el Consell Escolar aprova la liquidació pressupostària i 


la incorporació dels eventuals romanents al pressupost de l’any següent. La liquidació 


del pressupost anual es presenta al Departament d’Ensenyament dins el primer tri-


mestre de l’any següent als efectes informatius i, si escau, dels controls financers pre-


vistos legalment. 


 


En els quadres 3 i 4 es presenta la Liquidació del pressupost d’ingressos i la del pres-


supost de despeses de l’IOC corresponents a l’exercici 2011. 


 


Quadre 3. Liquidació del pressupost d’ingressos 


Capítols  


d’ingressos 


Previsió 


definitiva 


Drets 


liquidats 


Recaptació líquida  


exercici corrent 


Recaptació líquida 


exercicis tancats 


Taxes i altres ingressos 2.415.692 2.586.674 2.586.674 0 


Transferències corrents 788.200 621.592 311.230 250.000 


Ingressos patrimonials 100 1.181 1.181 0 


Variació d’actius financers 178.810 178.810 0 0 


Total 3.382.802 3.388.257 2.899.085 250.000 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’IOC. 


 
Quadre 4. Liquidació del pressupost de despeses 


Capítols  


de despeses 


Crèdits 


definitius 


Obligacions 


reconegudes 


Pagaments realitzats 


exercici corrent 


Pagaments realitzats  


exercicis tancats 


Despeses de béns corrents i serveis 3.361.802 3.060.439 2.897.990 129.668 


Despeses financeres 10.000 13.007 13.007 0 


Inversions reals  11.000 1.287 1.287 0 


Total 3.382.802 3.074.733 2.912.284 129.668 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’IOC. 


 


En relació amb el contingut i l’aprovació del pressupost de l’IOC i la seva liquidació es fan 


les observacions següents:  
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• La liquidació del pressupost no inclou el pressupost inicial i les modificacions sinó úni-


cament els drets liquidats, les obligacions reconegudes i els pagaments i cobraments.  


• La liquidació del pressupost es va presentar al Departament d’Ensenyament el 27 d’abril 


del 2012, fora del termini legal establert, que finalitzava el 31 de març. 


• El pressupost i la liquidació van ser aprovats per l’equip de govern. No obstant això, la 


normativa aplicable no assigna aquestes competències a l’equip de govern. Les normes 


d’organització i funcionament de l’IOC tampoc no recullen cap previsió al respecte. 


• El romanent de l’exercici anterior s’ha incorporat com a previsió definitiva d’ingressos i 


com a drets liquidats. El romanent correspon a drets que ja van ser liquidats en exer-


cicis anteriors, per la qual cosa no s’han d’incloure com a drets liquidats. 


• La liquidació del pressupost d’ingressos inclou els cobraments d’exercicis tancats i la 


liquidació del pressupost de despeses els pagaments d’exercicis tancats. No es pre-


senta, però, l’estat de moviments d’exercicis tancats. 


 


 


2.3. GESTIÓ DELS INGRESSOS 


2.3.1. Taxes i altres ingressos 


Els ingressos més importants corresponen als provinents de drets de matrícula, que 


representen un 80,57% dels drets liquidats sense considerar la variació d’actius financers 


(incorporació de romanents). En el quadre 5 es presenta el detall dels drets de matrícula 


per tipologia d’estudis. 


 


Quadre 5. Ingressos per estudis 


Concepte Import 


Formació reglada  


Batxillerat 178.809 


Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior 1.445.366 


Graduat en educació secundària 305.107 


Accés als cicles formatius de grau superior 269.037 


Idiomes 352.450 


Formació no reglada  


CCNA Discovery v 4.0 de Cisco Networking Academy 28.778 


Preparació per a les proves d’accés a la universitat 6.220 


Total 2.585.767 


Imports en euros. 


Font: IOC. 
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Mitjançant l’Ordre EDU/348/2008, del 8 de juliol, es van crear els preus públics per la 


matrícula en els ensenyaments de batxillerat a distància, el preu públic per la matrícula en 


el curs de preparació de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior a distància i 


el preu públic per la matrícula en la formació per a les proves d’accés a distància. 


 


Mitjançant l’Ordre EDU/258/2010, del 20 d’abril, es van crear els preus públics per a la 


matriculació i el material didàctic en els ensenyaments de formació professional impartits 


per l’IOC, els preus públics pel material i el manteniment del campus virtual en els en-


senyaments de graduat en educació secundària obligatòria a distància i el preu públic per 


la matrícula anual en assignatures específiques de la formació per a la prova d’accés a 


cicles formatius de grau superior a distància. 


 


L’Ordre ENS/32/2011, del 23 de febrer, va modificar els imports dels preus públics per al 


curs 2011-2012. 


 


Mitjançant l’Ordre EDU/426/2010, del 17 d’agost, es va crear el preu públic per a la matri-


culació en els mòduls dels ensenyaments d’idiomes del nivell bàsic en la modalitat a 


distància impartits per l’IOC. 


 


Mitjançant la Resolució EDU/4039/2010, del 15 de desembre, es va implantar el nivell bàsic 


i el nivell intermedi d’anglès dels ensenyaments d’idiomes a l’IOC, amb efectes del curs 


acadèmic 2010-2011.  


 


El capítol VIII del títol IX del Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, pel qual s’aprova el 


text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, regula la taxa 


per la matriculació en els ensenyaments d’idiomes en la modalitat a distància en els nivells 


intermedi i avançat. 


 


Per tant, es produeix una situació paradoxal: mentre les matrícules en estudis d’idiomes a 


distància de nivell bàsic tenen la naturalesa de preu públic, les matrícules dels nivells 


intermedi i avançat són taxes.  


 


En opinió de la Sindicatura, els imports que els alumnes han d’abonar per la prestació de 


serveis docents d’idiomes a distància són preus públics perquè mentre la taxa té un 


caràcter de coactivitat, aquests serveis no són imposats sinó que es presten prèvia 


sol·licitud voluntària dels interessats i perquè l’ensenyament d’idiomes a distància també 


l’ofereixen altres centres del sector privat. 


 


El currículum de referència per a l’IOC Idiomes és el mateix que el de les escoles oficials 


d’idiomes i els seus mòduls tenen una equivalència amb els cursos d’aquestes escoles. En 


l’exercici 2011 l’IOC impartia el nivell bàsic d’anglès i els ingressos de matrícules s’integra-


ven en el seu pressupost d’ingressos. En canvi, en les escoles oficials d’idiomes els in-


gressos per matrícules no formaven part del seu pressupost sinó del pressupost del 


Departament d’Ensenyament. 
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El text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya estableix que 


els recursos generats per taxes i preus públics tenen la naturalesa d’ingrés pressupostari 


de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores, i són destinats a 


satisfer el conjunt de les seves obligacions respectives, llevat que a títol excepcional i per 


llei s’estableixi l’afectació d’alguns recursos a finalitats determinades. Els ingressos per 


preus públics de l’IOC no s’integren en el pressupost d’ingressos de la Generalitat. 


 


A més de les observacions ja assenyalades sobre els preus de matrícula dels estudiants 


d’idiomes, del treball de fiscalització també es poden fer les següents: 


 


• L’IOC no disposa d’un detall d’ingressos per matrícula per alumnes i crèdits/mòduls/


assignatures, fet que ha dificultat la realització d’una prova de matrícula. S’ha fet una 


selecció aleatòria de trenta alumnes per als quals s’ha comprovat la correcta aplicació 


dels preus de matrícula d’acord amb la normativa aplicable, però no s’ha pogut com-


provar la integritat dels ingressos per matrícula (és a dir, si totes les matrícules estaven 


correctament registrades en la comptabilitat de l’IOC). 


 


• En seixanta-una assignatures el nombre d’estudiants matriculats era igual o inferior a 


deu. 


 


• Una part dels alumnes de l’IOC són els anomenats visitants, que són alumnes d’altres 


centres docents públics que cursen algunes assignatures a l’IOC. L’IOC no té expedient 


d’aquests alumnes i les avaluacions les envia al centre docent amb caràcter orientatiu. 


Correspon al centre docent realitzar l’avaluació de l’alumne.  


 


• La gestió de les matrícules i dels expedients acadèmics va a càrrec de la secretaria de 


cada estudi. La informació recollida en l’expedient virtual no és homogènia per a les 


diferents secretaries. 


 


• L’IOC va facilitar de forma gratuïta els materials didàctics als alumnes dels cicles for-


matius de grau mitjà i de grau superior, encara que els materials també estan dispo-


nibles en format electrònic a la plataforma docent. 


 


• Els ingressos de graduat en educació secundària inclouen 95.937 € provinents del 


Programa SUMA’T, que combinava accions d’orientació, formació i adquisició d’ex-


periència professional en empreses amb l’objectiu de millorar la qualificació professional 


de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses. La 


participació de l’IOC es va regular mitjançant un conveni de col·laboració entre el De-


partament d’Ensenyament i el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb el qual 


l’IOC havia de facturar a les entitats locals els barems d’imports establerts en el conveni. 


L’IOC va registrar com a ingrés l’import recaptat (95.937 €) en lloc de la totalitat dels 


ingressos derivats d’aquest programa (187.788 €). Per tant, els drets liquidats per l’IOC 


estan infravalorats en 91.851 €. De la revisió dels documents d’ingrés es desprèn que 
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l’IOC ha facturat per a tots els alumnes el preu corresponent a la matrícula en fins a 


quatre mòduls, encara que alguns alumnes es van matricular de cinc o més mòduls. 


 


• Els preus del curs CCNA Discovery v 4.0 de Cisco Networking Academy els va aprovar 


l’equip de govern de l’IOC. La normativa aplicable no preveu que l’equip de govern 


tingui aquesta competència que, en opinió de la Sindicatura, correspon al Departament 


d’Ensenyament.  


 


• L’IOC no disposa d’informació detallada sobre l’import abonat pels alumnes menors de 


vint-i-vuit anys en concepte d’assegurança escolar i fa l’ingrés a la Tresoreria General 


de la Seguretat Social per un import estimat. 


 


 


2.3.2. Transferències corrents 


El capítol Transferències corrents inclou les aportacions del Departament d’Ensenyament 


per a despeses de funcionament, per 0,60 M€, i transferències de l’Estat per a programes 


específics, per 25.200 €. 


 


L’Ordre del 16 de gener de 1990 estableix que un cop aprovats els pressupostos de la 


Generalitat per a cada exercici, el Departament d’Ensenyament ha de notificar a les dele-


gacions territorials els recursos econòmics que se’ls assignen per al funcionament dels 


centres públics del territori corresponent. Els serveis territorials han de fer la distribució 


individualitzada per centres d’acord amb els criteris generals establerts pel Departament i 


han de notificar a cada centre l’import anual dels recursos assignats. La tramesa als cen-


tres dels fons destinats a despeses de funcionament s’ha de fer a l’inici de cada qua-


drimestre natural en la proporció aproximada del 30%, 30% i 40%.  


 


El 2011 l’IOC va rebre una transferència inicial del Departament d’Ensenyament, de 


0,29 M€, i una transferència addicional dels serveis territorials, de 0,31 M€. 


 


 


2.4. GESTIÓ DE LES DESPESES 


Correspon al director del centre autoritzar les despeses i ordenar els pagaments i n’ha de 


quedar constància als documents o factures de cada despesa amb una diligència signada 


pel director, que s’ha de fer abans del pagament. 


 


Els pagaments a proveïdors s’han de fer preferiblement mitjançant transferències ban-


càries o, de manera alternativa, amb xecs bancaris nominatius. Excepcionalment, i per a 


quantitats petites, es poden fer pagaments en efectiu. S’ha de procurar limitar els paga-


ments per domiciliació bancària als rebuts de caràcter periòdic dels diversos serveis con-


tractats pel centre. En cap cas es poden fer pagaments mitjançant xec bancari a favor de 


qui el porti. El centre ha d’obtenir el rebut de tots els pagaments i ha de quedar constància 
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escrita de la data en què s’ha fet el pagament. En el cas de pagaments subjectes a IRPF, 


en el rebut del pagament s’ha d’especificar l’import de la retenció. 


 


Del total d’obligacions reconegudes, el 99,54% correspon a despeses de béns corrents i 


serveis; el detall, per conceptes, es presenta en el quadre següent. 


 
Quadre 6. Despeses de béns corrents i serveis 


Concepte Import 


Lloguers i cànons 73.484 


Conservació i reparació 70.645 


Material ordinari no inventariable 44.273 


Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 369.760 


Material didàctic 120.227 


Subministraments 96.910 


Neteja i sanejament 70.671 


Serveis informàtics i telecomunicacions 49.350 


Treballs d’altres empreses 2.093.281 


Altres 71.838 


Total 3.060.439 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


 


 


2.4.1. Professorat 


El model d’organització docent de l’IOC inclou professors propis i professors col·labora-


dors. Les retribucions dels professors propis les abona el Departament d’Ensenyament i no 


formen part del pressupost de l’IOC. Del total de les despeses de béns corrents i serveis, 


1,92 M€ corresponen a la de professors col·laboradors. El curs 2011-2012 l’IOC no tenia ni 


professorat propi ni col·laborador per impartir els cursos d’idiomes, sinó que els impartia 


una empresa externa adjudicatària d’un concurs públic convocat l’any 2009 pel Depar-


tament. La despesa per aquest concepte va ser de 0,10 M€. 


 


Professorat propi 


El professorat propi està integrat per personal docent del Departament d’Ensenyament. Els 


professors propis organitzen les matèries, coordinen l’equip de professorat col·laborador i 


proposen el repartiment de tasques. En l’àmbit docent, el professorat propi fa tasques 


d’atenció i seguiment dels alumnes, elabora i corregeix les activitats d’avaluació continua-


da i les proves d’avaluació final. 


 


La plantilla de personal de l’IOC per al curs 2011-2012 va ser aprovada per la Resolució 


ENS/2897/2011, del 2 de desembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent 


dels centres docents públics. 
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L’article 123 de la LEC estableix que els llocs docents en els centres educatius públics han 


d’estar ocupats per personal funcionari pel sistema ordinari de concurs i pel sistema de 


provisió especial. Els concursos de provisió s’han de fer per convocatòria pública i poden 


ser generals o específics. L’obtenció de destinació en un lloc de treball d’un centre docent 


per concurs general o específic de mèrits comporta l’adscripció amb caràcter definitiu a un 


centre de la zona educativa on estigui situat el lloc de treball. L’adscripció en comissió de 


serveis voluntària a un centre educatiu diferent de l’obtingut per concurs comporta la 


reserva de plaça del lloc de treball d’origen durant els dos primers anys. Un cop finalitzat 


aquest període s’ha de convocar la provisió del lloc. 


 


La selecció del professorat la fa el director a proposta de les direccions acadèmiques dels 


estudis. Tots els llocs docents es proveeixen mitjançant adjudicacions provisionals amb 


l’atorgament de comissions de serveis que es renoven anualment. Això fa que hi pugui 


haver professors que portin més de dos anys en comissió de serveis sense que s’hagin 


convocat els concursos corresponents. No s’ha obtingut informació sobre el temps que els 


professors de l’IOC porten en comissió de serveis.  


 


El Reglament de règim interior de l’IOC vigent l’exercici 2011 establia la possibilitat de fer 


quatre hores en règim de teletreball de la jornada total (a la data de finalització del treball 


de camp es poden fer dotze hores en règim de teletreball); també preveia una àmplia 


flexibilitat horària i la compensació amb dies de lliure disposició per l’assistència a tro-


bades presencials o proves d’avaluació fora de l’horari del centre. Aquests aspectes són 


propis dels acords de condicions de treball i la normativa vigent no preveu que les normes 


d’organització i funcionament del centre els puguin regular. No obstant això, l’IOC ha 


manifestat que els horaris i les reduccions de l’activitat lectiva per l’exercici de càrrecs de 


direcció van ser comunicats als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament sense 


que es fes cap reparament. 


 


A partir de la informació dels horaris del professorat facilitada per l’IOC, la Sindicatura ha 


efectuat una anàlisi d’un total de seixanta professors seleccionats a criteri de l’auditor, de 


la qual es desprenen els resultats següents: 


 


• La jornada del professorat per al curs 2011-2012 era de vint-i-cinc hores en lloc de les 


trenta establertes en l’Acord de Govern del 10 de maig del 2011, pel qual s’adopten me-


sures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la 


Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015. 


• El nombre d’hores previstes en règim de teletreball era de cinc en lloc de les quatre 


establertes pel Reglament de règim interior. 


• Quaranta-set professors només van tenir docència assignada en un dels dos semestres 


del curs 2011-2012.  
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• Dos professors tenien reduccions de docència per tasques de coordinació i tutoria en 


activitats de formació no reglada. 


• La docència dels estudis de preparació de les proves d’accés a la universitat s’inclou 


dins l’assignació docent del professorat propi malgrat ser formació no reglada. 


• Dos professors tenien reduccions de docència per les tasques de coordinació i elabo-


ració d’exercicis d’avaluació continuada i proves d’avaluació final. D’acord amb les nor-


mes d’organització i funcionament del centre aquestes tasques formen part de l’activitat 


docent del professorat. 


 


Professorat col·laborador 


El professorat col·laborador està integrat per docents funcionaris de carrera o interins del 


Departament d’Ensenyament que, sota la coordinació del professorat propi, assumeix 


l’encàrrec de docència, que consisteix en l’atenció docent del grup d’estudiants assignats, 


a partir de les directrius marcades pel model pedagògic i pel professorat responsable de 


la matèria. L’encàrrec de docència comporta l’assistència a les sessions de formació per a 


professorat col·laborador, el seguiment de les activitats a l’aula (intervencions al fòrum, 


activitats, freqüència de connexió dels estudiants), l’orientació i assessorament dels es-


tudiants, l’atenció de la bústia personal, la correcció i qualificació dels exercicis d’ava-


luació continuada, la publicació d’una valoració global dels exercicis lliurats que reculli les 


errades més freqüents i doni a conèixer a l’alumnat el seu progrés en relació amb el grup, 


la introducció de les qualificacions de l’avaluació continuada, la correcció i qualificació de 


les proves d’avaluació final i la introducció de les qualificacions en el programari de Se-


cretaria. 


 


La Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Admi-


nistració de la Generalitat de Catalunya, estableix que el personal comprès en el seu àmbit 


d’aplicació solament pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector 


públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic. 


 


El 26 de setembre del 2006 la Comissió de Govern de Política Institucional va acordar 


declarar d’interès públic la realització, per part dels funcionaris dels cossos docents i dels 


cossos d’inspecció dependents del departament competent en matèria d’ensenyament, de 


les activitats de definició i concreció dels currículums, l’elaboració i revisió de materials i 


d’altres recursos, la realització d’activitats vinculades amb l’ensenyament a distància amb 


alumnes, i l’elaboració i administració de proves. Aquest acord també estableix que en cap 


cas no es pot percebre més d’una retribució de caràcter fix i periòdic. 


 


La determinació del nombre de col·laboradors es fa en funció del nombre d’alumnes, de 


les característiques de la matèria i de les reduccions lectives del professorat propi (a més 
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de les establertes per als càrrecs acadèmics, s’apliquen altres reduccions en funció, per 


exemple, del nombre d’alumnes o del nombre de col·laboradors coordinats). No consta 


l’aprovació formal del Departament d’Ensenyament dels criteris per determinar el nombre 


de professors col·laboradors. 


 


La selecció del professorat col·laborador la fa el director a proposta de la direcció aca-


dèmica dels estudis corresponents i escoltat el departament al qual s’haurà d’incorporar el 


professor. L’assignació de tasques al professorat col·laborador correspon a la direcció 


acadèmica dels estudis corresponents. Les tasques encarregades s’han de consignar en 


un document d’encàrrec que ha de signar el professor col·laborador. L’IOC assigna a cada 


professor col·laborador un professor responsable que l’ha d’orientar i assessorar. Per se-


leccionar el professorat col·laborador no es va fer cap convocatòria pública en què tin-


guessin accés tots els professors funcionaris i interins del Departament d’Ensenyament. El 


Departament d’Ensenyament no té informació sobre els professors col·laboradors de l’IOC, 


encara que són professors del Departament. El Departament d’Ensenyament ha manifestat 


que està treballant per regular les llistes de professors col·laboradors de l’IOC.  


 


La renovació dels professors col·laboradors es fa en funció del nombre d’alumnes ma-


triculats i de les seves avaluacions, encara que fins al moment únicament hi ha hagut 


baixes voluntàries de col·laboradors. 


 


L’any 2011 l’IOC va fer pagaments a 451 professors col·laboradors. L’IOC no ha facilitat un 


detall dels professors col·laboradors amb les matèries impartides, l’antiguitat i els alumnes 


atesos, fet que suposa una limitació en el treball de fiscalització.  


 


A continuació es presenta un detall per estrats de les retribucions anuals del professorat 


col·laborador. 


 


Quadre 7. Retribucions anuals del professorat col·laborador per estrats 


Retribució 


Nombre de 


perceptors 


Retribucions 


Import % del total 


Superior a 10.000 € 1 10.596 0,55 


Entre 8.000 € i 10.000 € 14 122.698 6,38 


Entre 6.000 € i 8.000 € 96 667.357 34,73 


Entre 4.000 € i 6.000 € 130 644.867 33,56 


Entre 2.000 € i 4.000 € 112 342.570 17,83 


Entre 1.000 € i 2.000 € 76 123.036 6,40 


Entre 400 € i 1.000 € 9 6.690 0,35 


Inferior a 400 € 13 3.879 0,20 


Total 451 1.921.693 100,00 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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La gestió administrativa del professorat col·laborador no és homogènia, sinó que depèn de 


la secretaria de cada un dels estudis. Així, mentre que els estudis de graduat en educació 


secundària i els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior utilitzaven una aplicació 


informàtica (actualment també utilitzada pels estudis d’idiomes) per gestionar els en-


càrrecs, pagaments i expedients dels col·laboradors, els de batxillerat, preparació per a 


les proves d’accés a la universitat i prova d’accés a cicles formatius de grau superior 


tenien una gestió manual. 


 


En el treball realitzat sobre una mostra de vuit professors col·laboradors (els dos amb 


major retribució i sis escollits aleatòriament d’entre els que van percebre una retribució 


superior a 4.000 €) s’ha observat que els encàrrecs de col·laboració no inclouen tota la 


informació necessària per calcular la retribució, sinó únicament el nom del mòdul o as-


signatura. En els expedients gestionats mitjançant l’aplicació informàtica, els encàrrecs de 


col·laboració únicament estan validats però no estan signats electrònicament. Els expe-


dients no inclouen l’acreditació que els col·laboradors són funcionaris docents o interins 


del Departament d’Ensenyament. 


 


Per Resolució del conseller d’Educació del 22 de maig del 2009 es van aprovar els barems 


per contractar col·laboradors del Departament per realitzar les activitats vinculades amb 


els ensenyaments a distància, entre altres funcions. La retribució dels professors col·labo-


radors es determina mitjançant una fórmula que inclou una quantitat fixa i un import 


variable en funció de les hores de la matèria, del nombre d’estudiants matriculats, del 


nombre de proves d’avaluació continuada i de les activitats que hagin de fer. Aquesta 


fórmula no està prevista en la resolució esmentada i no hi ha evidència que hagi estat 


aprovada pel Departament d’Ensenyament.  


 


Els criteris emprats per l’IOC per determinar el nombre de professors col·laboradors que 


cal contractar en cada període lectiu no han estat aprovats formalment pel Departament 


d’Ensenyament. S’ha observat que en dues-centes quaranta-una assignatures la totalitat 


dels alumnes han estat atesos per professors col·laboradors, sense que s’hagi justificat per 


què els professors propis no han atès l’alumnat. En onze assignatures amb més de deu 


alumnes matriculats, els professors propis han atès cinc alumnes o menys. També s’ha 


observat que en moltes assignatures la ràtio alumnes/professor és molt més elevada per 


als professors col·laboradors que per als professors propis. 


 


Els pagaments als professors col·laboradors els fa directament l’IOC, que aplica una re-


tenció per IRPF com si es tractés d’honoraris professionals, quan es tracta de personal 


docent del Departament d’Ensenyament. A més, l’IOC no informa el Departament d’En-


senyament d’aquests pagaments, per la qual cosa no hi ha control sobre el compliment 


dels límits de retribucions establert en la Llei d’incompatibilitats. D’altra banda, atesa la 


relació continuada dels col·laboradors i el tipus de prestació podria considerar-se que els 


pagaments de l’IOC constitueixen retribucions de caràcter fix i periòdic.  
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2.4.2. Altres despeses 


Del treball realitzat sobre altres despeses de béns corrents i serveis se’n desprenen les 


observacions següents:  


 


• L’IOC no tenia subscrit cap contracte de manteniment d’ascensors, malgrat que és un 


servei que es presta de forma continuada en el temps. 


• L’IOC va satisfer 48.644 € a una empresa per serveis de digitalització, indexació i gestió 


d’incidències d’exàmens sense que s’hagués formalitzat cap contracte.  


• L’IOC va satisfer 0,41 M€ a una empresa i 72.550 € a una altra per l’edició i distribució 


de materials didàctics sense que s’hagués formalitzat cap contracte.  


• L’IOC va fer pagaments a dues persones físiques per la realització de tasques admi-


nistratives i de comptabilitat durant l’any 2011. Una d’aquestes persones continua pres-


tant serveis a l’IOC en l’actualitat sense que s’hagi formalitzat cap contracte. Aquests 


serveis podrien ser considerats per les autoritats laborals com relacions laborals. 


L’article 103 de la LEC estableix que els centres no poden en cap cas destinar in-


gressos a satisfer obligacions derivades de compromisos de caràcter laboral, que la 


direcció del centre no pot subscriure ni autoritzar.  


• L’any 2011 l’IOC va licitar el servei de neteja per procediment negociat. El plec de 


clàusules no especifica quins seran els aspectes que es negociaran sinó que estableix 


uns criteris d’adjudicació com si es tractés d’un procediment obert. De l’expedient es 


desprèn que no hi va haver cap negociació. La Directiva europea 2004/18 defineix el 


procediment negociat com aquell en què els poders adjudicadors consulten amb els 


operadors econòmics de la seva elecció i negocien les condicions del contracte amb un 


o més licitadors. En el procediment negociat la selecció de l’oferta econòmicament més 


avantatjosa es fonamenta en la negociació amb els licitadors, i aquest és l’element 


essencial i diferenciador del procediment negociat davant d’altres procediments d’adju-


dicació contractual establerts legalment. 


Inventari 


L’inventari és un aspecte clau del control intern. El manteniment d’un registre d’inventari 


garanteix la salvaguarda dels elements. En l’inventari es controla la data d’adquisició, la 


identificació, la ubicació i l’adscripció, així com l’estat d’ús. 


 


L’exercici 2011 l’IOC no disposava d’un inventari físic. L’any 2013 es va fer un inventari, es 


van etiquetar els elements i es van registrar amb indicació de la seva ubicació, propietari 


(IOC, Departament d’Ensenyament) i data d’alta. En aquest inventari també s’hi incloïen els 


elements en rènting. Anualment es fa un control d’inventari. L’inventari no inclou la valo-


ració dels elements. 
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2.5. GESTIÓ DE LA TRESORERIA 


La composició del saldo de tresoreria de l’IOC el 31 de desembre del 2011 era la següent: 


 


Quadre 8. Tresoreria 


Concepte Import 


Caixa en efectiu 248 


Comptes corrents 20.384 


Dipòsits a termini 170.632 


Total 191.264 


Imports en euros. 


Font: IOC. 


 


 


2.5.1. Comptes bancaris 


La Resolució del 19 d’abril del 2006 estableix que el compte bancari del centre estarà 


contractat per la direcció del mateix centre. La disposició de fons del compte requereix la 


signatura conjunta de dues persones autoritzades, que normalment són les titulars de la 


direcció i de la secretaria. Les despeses generades per l’administració del compte es 


consideren despeses de funcionament del centre. 


 


El centres han de presentar al Departament d’Ensenyament el Compte general de la 


tresoreria juntament amb la Liquidació del pressupost. En l’exercici fiscalitzat el saldo 


comptable de Tresoreria difereix en 6.908 € del saldo del Compte general de la tresoreria 


presentat al Departament. 


 


La Sindicatura ha circularitzat els bancs en què l’IOC té comptes. En la conciliació ban-


cària s’ha observat que en l’exercici 2011 l’IOC va registrar comptablement el pagament 


de l’IRPF del quart trimestre del 2011, mentre que aquest pagament es va fer el 20 de 


gener del 2012.  


 


 


2.5.2. Caixa en efectiu 


Els centres poden utilitzar caixes per disposar de diners en efectiu. Els cobraments i pa-


gaments en efectiu s’integren en la comptabilitat del centre i s’han de fer arqueigs de caixa 


periòdicament. 


 


L’IOC no disposava d’arqueig de caixa corresponent al 31 de desembre del 2011. L’IOC 


ha manifestat que es fan arqueigs de forma periòdica però no es formalitzen ni se signen. 


L’arqueig de caixa realitzat per l’equip de fiscalització ha estat satisfactori. 
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2.6. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 


La comptabilitat ha d’incloure la totalitat dels ingressos i despeses dels centres. Hi ha 


determinades transaccions en què el centre actua únicament com a intermediari, de ma-


nera que els cobraments i pagaments no representen ni ingressos ni despeses reals del 


centre. En aquests casos la comptabilitat n’ha de recollir els moviments en el registre d’o-


peracions extrapressupostàries. Són objecte de registre extrapressupostari, entre d’altres, 


els cobraments i pagaments derivats de l’assegurança escolar obligatòria, les retencions 


per IRPF i les quotes d’IVA suportat i repercutit. 


 


L’IOC va registrar el pagament de l’IRPF del quart trimestre del 2011 per 8.136 € dins 


l’exercici 2011 i no quan es va fer, el gener del 2012. Dins el 2011 també va registrar 


pagaments a la Seguretat Social que no es van fer fins al 2012 per 7.123 €. Això fa que els 


creditors extrapressupostaris estiguin infravalorats en 15.259 €. 


2.7. ROMANENT DE TRESORERIA 


La LEC estableix que els ingressos assignats als centres són de lliure disposició, tret dels 


assignats amb caràcter finalista. Els centres poden incorporar els romanents dels ingres-


sos de lliure disposició al pressupost de l’exercici següent.  


 


En el quadre 9 es presenta l’estat del romanent de l’IOC corresponent al 31 de desembre 


del 2011. 


 
Quadre 9. Romanent de tresoreria 


Concepte Import 


  


Drets pendents de cobrament (A) 313.762 


Del pressupost corrent 310.362 


De pressupostos tancats 3.400 


De les operacions extrapressupostàries 0 
  


Drets pendents de pagament (B) 168.365 


Del pressupost corrent 162.449 


De pressupostos tancats 5.916 


De les operacions extrapressupostàries 0 
  


Fons líquids (C) 163.724 
  


Romanent de tresoreria (A–B+C) 309.121 


Imports en euros. 


Font: IOC. 


 


El romanent de tresoreria està infravalorat en 91.851 €, que corresponen als drets pendents 


de cobrament no registrats del Programa SUMA’T (vegeu l’apartat 2.3.1). 
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L’IOC no diferencia quina part del romanent és romanent afectat i quina és romanent 


genèric.  


 


El programa de comptabilitat financera que utilitza l’IOC no preveu el seguiment dels ro-


manents provinents d’aportacions finalistes. 


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


La Sindicatura ha fiscalitzat l’activitat de l’IOC corresponent a l’exercici 2011. L’IOC és un 


centre docent públic no presencial que imparteix ensenyaments de graduat en educació 


secundària, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, batxillerat, cursos per a 


l’accés als cicles formatius de grau superior i idiomes, i també fa la preparació per a les 


proves d’accés a la universitat i alguns cursos de formació no reglada. El curs 2011-2012 


tenia 35.877 alumnes. 


 


 


3.1. OBSERVACIONS 


En l’informe es formulen detalladament les observacions que es desprenen del treball 


realitzat. En aquest apartat se’n resumeixen les principals. 


 


1. La LEC encomana a l’administració educativa l’organització dels ensenyaments en la 


modalitat d’educació no presencial mitjançant un centre singular i la creació i regulació 


d’un registre en què constin les dades dels alumnes que s’acullen a la modalitat d’e-


ducació no presencial en ensenyaments d’educació bàsica. També estableix un termini 


de tres anys, que acabava el 17 de juliol del 2012, per crear i regular el centre no pre-


sencial. Aquesta regulació no ha estat aprovada a la data de finalització del treball de 


camp d’aquesta fiscalització (vegeu l’apartat 1.2). 


 


2. L’IOC utilitza una base de dades pròpia per a la gestió dels alumnes que no està inte-


grada en les d’alumnes de centres docents públics del Departament d’Ensenyament 


(vegeu l’apartat 1.2). 


 


3. L’IOC té un elevat nombre de càrrecs docents que han estat creats per les seves nor-


mes d’organització i funcionament o bé que s’inclouen en el document de Programació 


general anual del curs 2011-2012, però no s’ha establert la part de l’horari lectiu que es 


dedicarà a les tasques pròpies de cada un dels càrrecs (vegeu l’apartat 1.2). 


 


4. L’IOC no té Consell Escolar i les competències que la normativa atribueix a aquest 


òrgan són exercides pel director o per l’equip de govern (vegeu l’apartat 2.1). 
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5. L’IOC no utilitza el programari SAGA, creat pel Departament d’Ensenyament per a la 


gestió dels centres docents, sinó que utilitza programaris específics i un programa de 


comptabilitat financera per a la gestió econòmica, fet que dificulta la gestió pressupos-


tària del centre (vegeu l’apartat 2.1). 


 


6. La liquidació del pressupost de l’exercici 2011 es va presentar al Departament d’En-


senyament fora de termini, no inclou el pressupost inicial ni les modificacions, incorpora 


incorrectament el romanent de tresoreria de l’exercici anterior com a drets liquidats i no 


inclou l’estat de moviments d’exercicis tancats (vegeu l’apartat 2.2). 


 


7. Els preus de matrícula dels estudis d’idiomes tenen una naturalesa jurídica diferent 


segons el nivell: els preus de nivell bàsic són preus públics mentre que els dels nivells 


intermedi i avançat són taxes. En opinió de la Sindicatura, els imports que els alumnes 


han d’abonar per la prestació de serveis docents d’idiomes a distància són preus pú-


blics perquè mentre la taxa té un caràcter de coactivitat, aquests serveis no són im-


posats sinó que es presten prèvia sol·licitud voluntària dels interessats i perquè l’en-


senyament d’idiomes a distància també l’ofereixen altres centres del sector privat 


(vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


8. L’IOC no disposa d’un detall d’ingressos per matrícula individualitzat per alumnes amb 


informació de crèdits / mòduls / assignatures matriculats i preu satisfet, fet que ha di-


ficultat la realització d’una prova de matrícula (vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


9. Tots els llocs docents de l’IOC es proveeixen mitjançant adjudicacions provisionals 


amb l’atorgament de comissions de serveis que es renoven anualment. D’acord amb la 


normativa, les comissions de serveis poden tenir una durada màxima de dos anys. Un 


cop finalitzat aquest període s’ha de convocar la provisió del lloc. No s’ha obtingut 


informació sobre el temps que els professors de l’IOC porten en comissió de serveis 


(vegeu l’apartat 2.4.1). 


 


10. La jornada del professorat propi de l’IOC el curs 2011-2012 era de vint-i-cinc hores en 


lloc de les trenta que establia la normativa. A més, les normes d’organització i fun-


cionament de l’IOC i el Reglament de règim interior establien un règim de teletreball i 


determinades compensacions horàries que no s’ajustaven a la normativa vigent en ma-


tèria de professorat del Departament d’Ensenyament (vegeu l’apartat 2.4.1). 


 


11. No existeix una normativa aprovada pel Departament d’Ensenyament sobre la con-


tractació de professorat col·laborador que inclogui el nombre de professors col·labora-


dors que s’han de contractar, els criteris de selecció, el sistema retributiu i els aspectes 


que ha de recollir el contracte (vegeu l’apartat 2.4.1). 


 


12. Els professors col·laboradors són funcionaris docents de carrera o interins del De-


partament d’Ensenyament amb els quals l’IOC subscriu un encàrrec de col·laboració. 


Els pagaments els fa l’IOC directament. L’IOC no informa el Departament dels col·labo-
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radors contractats ni dels pagaments efectuats, fet que fa que no es porti un control del 


compliment de la normativa d’incompatibilitats (vegeu l’apartat 2.4.1). 


 


13. L’IOC no tenia subscrits contractes amb diversos proveïdors per a la prestació de 


serveis i subministraments per imports que superaven els previstos per als contractes 


menors (vegeu l’apartat 2.4.2). 


 


 


3.2. RECOMANACIONS 


Per tal de millorar la gestió de l’IOC, la Sindicatura formula les següents recomanacions al 


Departament d’Ensenyament i a l’IOC: 


 


1. Cal que, al més aviat possible, el Govern aprovi la normativa reguladora del centre 


singular d’educació no presencial previst en la LEC, que inclogui les competències 


dels seus òrgans de direcció i el seu règim d’autonomia de gestió. 


 


2. L’IOC hauria d’implantar el sistema SAGA per a la seva gestió econòmica. 


 


3. Cal que es facin les actuacions necessàries perquè els alumnes de l’IOC s’integrin en 


les bases de dades d’alumnes del Departament d’Ensenyament perquè hi hagi un con-


trol dels alumnes i dels preus abonats. 


 


4. Seria convenient homogeneïtzar els preus dels estudis d’idiomes per corregir la situació 


actual en què els preus del nivell bàsic són preus públics i s’integren com a ingressos 


de l’IOC i els dels nivells intermedi i avançat són taxes i s’integren en el pressupost del 


Departament d’Ensenyament. 


 


5. Seria convenient revisar les situacions administratives dels professors de l’IOC i 


corregir les situacions que no s’ajustin a la normativa. 


 


6. Seria convenient fer una anàlisi de la capacitat docent, de la dedicació i de les tasques 


encomanades als professors propis de l’IOC i establir un marc regulador de les seves 


condicions de treball que reculli les especificitats pròpies del centre no presencial. 


 


7. És necessari regular la figura del professor col·laborador: incloure la forma de deter-


minar el seu nombre, la forma de selecció (que ha de complir els principis de publicitat, 


concurrència, mèrit i capacitat), el sistema retributiu i la durada de les col·laboracions. 


A més, cal garantir el compliment de la normativa sobre incompatibilitats.  


 


8. L’IOC hauria de revisar les seves despeses per identificar aquelles que puguin ser 


objecte de procediments de contractació i fer-ne les licitacions oportunes d’acord amb 


la normativa vigent. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2015 


32 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 


tramès l’11 de desembre del 2014 al Departament d’Ensenyament. 


 


Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, el Departament d’Ensenyament va 


demanar una ampliació del termini per presentar les al·legacions que li fou concedida. 


 


 


4.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


El Departament d’Ensenyament ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’en-


trada a la Sindicatura de Comptes número 142, de data 23 de gener del 2015. 


 


La documentació que s’esmenta en les al·legacions no es transcriu en l’informe però 


consta en l’arxiu de la Sindicatura. La resposta del Departament d’Ensenyament es trans-


criu a continuació: 


 


 


 


Generalitat de Catalunya 


La consellera d’Ensenyament Irene Rigau i Oliver 


 


 


 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Sr. Jordi Pons i Novell 


Síndic 


Av. Litoral, 12-14 


08005  


 


 


 


Benvolgut síndic, 


 


En resposta al vostre escrit d’11 de desembre de 2014, us faig arribar les al·lega-


cions del Departament d’Ensenyament al projecte d’informe 28/2014-D corresponent 


a l’Institut Obert de Catalunya, exercici 2011. 


 


Rebeu una salutació cordial. 


 


 


 


Barcelona, 16 de gener de 2015 
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Generalitat de Catalunya 


Departament d’Ensenyament 


Direcció General de Centres Públics 


 


 


AL·LEGACIONS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT AL PROJECTE D’INFORME 


28/2014-D DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ AMB 


L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA – 2011 


 


 


Es presenten les al·legacions a les recomanacions finals de l’informe. 


 


AL·LEGACIONS A LA RECOMANACIÓ PRIMERA, SISENA I SETENA 


 


En les recomanacions primera, sisena i setena es manifesta: 


 


 1. Cal que, al més aviat possible, el Govern aprovi la normativa reguladora del 


centre singular d’educació no presencial previst en la LEC, que inclogui les 


competències dels seus òrgans de direcció i el seu règim d’autonomia de 


gestió. 


 


 6. Seria convenient fer una anàlisi de la capacitat docent, de la dedicació i de les 


tasques encomanades als professors propis de l’IOC i establir un marc re-


gulador de les seves condicions de treball que reculli les especificitats pròpies 


del centre no presencial. 


 


 7. Es necessari regular la figura del professor col·laborador, incloent-hi la forma de 


determinar el seu nombre, la forma de selecció (que ha de complir amb els 


principis de publicitat, concurrència, mèrit i capacitat), el sistema retributiu i la 


durada de les col·laboracions. A més, cal garantir el compliment de la normativa 


sobre incompatibilitats. 


 


A aquestes manifestacions s’al·lega el següent: 


 


 Actualment, l’Institut Obert de Catalunya està sotmès a la normativa genèrica 


reguladora dels centres docents públics. En concret, està sotmès a la llei 


12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 


 


 La llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació regula al títol VII, l’autonomia dels 


centres educatius, tant la pedagògica, l’organitzativa com la de gestió (en 


total, 14 articles) i en el títol IX regula la direcció i el govern dels centres edu-


catius (en total, 10 articles). La majoria dels aspectes tractats en aquests dos 


títols estan desenvolupats mitjançant dos decrets aprovats pel Govern: el 


decret 102/2010, de 3 d’agost, i el decret 155/2010, de 2 de novembre. 


 


 L’article 55 de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que l’Ad-


ministració educativa ha d’organitzar per mitjà d’un centre singular la impartició 


específica dels ensenyaments en la modalitat d’educació no presencial i la 
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disposició addicional vint-i-vuitena de la mateixa llei estableix que el Govern ha 


de crear i regular el centre singular per a l’educació no presencial. També 


s’indica en aquesta disposició addicional que la regulació del centre per a 


l’educació no presencial, d’acord amb la singularitat de la seva funció, no està 


sotmesa a les prescripcions dels títols VII, VIII i IX de la llei 12/2009, del 10 de 


juliol, d’educació. 


 


El Departament d’Ensenyament disposa en un estat molt avançat de redacció 


l’esborrany del Decret xxx/2015, de l’educació a distància i de creació i orga-


nització del centre docent singular Institut Obert de Catalunya. 


 


Aquest decret està configurat en 2 capítols i diverses disposicions addicionals, 


transitòries i finals i adapta l’especificitat de l’Institut Obert de Catalunya, la 


normativa genèrica aplicable als centres docents públics tot considerant, quan 


escau, el no sotmetiment a les prescripcions dels títols VII, VIII i IX de la llei 


12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 


 


Pel que fa a la recomanació sisena, cal considerar que el Decret es desplega 


mitjançant l’Ordre per la qual es regula l’organització i funcionament de 


l’Institut Obert de Catalunya i l’horari del professorat. Aquesta ordre està en un 


estat molt avançat de redacció. 


 


Tant el Decret com l’Ordre inclouen el marc regulador de les condicions de 


treball del professorat de l’IOC i defineixen, entre altres, les funcions espe-


cífiques del professorat, horari individual, criteris per a l’assignació dels en-


senyaments, treball no presencial, horari de dedicació dels membres de l’e-


quip directiu a les tasques de direcció, horari de dedicació dels òrgans de 


coordinació, etc. 


 


En relació amb la recomanació setena es fa constar que tant el Decret com 


l’Ordre inclouen el marc regulador de la figura del professorat col·laborador 


(professorat complementari i professorat compartit): les funcions específiques 


del professorat col·laborador, horari individual, etc. 


 


El Decret i l’Ordre abans esmentats també es despleguen mitjançant la Reso-


lució ENS/xxxx/2015, de xx de desembre, per la qual es publica la convo-


catòria de concurs públic de mèrits per formar part de les llistes de professorat 


col·laborador de l’Institut Obert de Catalunya. En aquesta Resolució es regulen 


les llistes de professorat col·laborador (model de relació, requisits, sistemàtica 


de valoració, baremació, procediment d’assignació de la docència, retribu-


cions, continuïtat, formació específica, etc.). 


 


Per tal d’aplicar la gestió del professorat col·laborador, el Departament d’En-


senyament té en estat molt avançat un aplicatiu (gestió de les convocatòries, 


de les llistes, incompatibilitat, pagaments, etc.). 


 


S’adjunta la darrera versió de l’esborrany del decret i ordre que el desplega. 
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AL·LEGACIONS A LA RECOMANACIÓ SEGONA 


 


En la recomanació segona es manifesta: 


 


 2. L’IOC hauria d’implantar el sistema SAGA per a la seva gestió econòmica. 


 


A aquesta manifestació s’al·lega el següent: 


El Departament d’Ensenyament està treballant en una nova versió del sistema 


SAGA que incorpori les funcionalitats necessàries per tal que l’IOC pugui 


emprar aquest sistema per a la seva gestió econòmica. Aquest nou sistema 


començarà a aplicar-se a partir de juny de 2015. 


 


Paral·lelament, s’està duent a terme el Pla de Suport als Centres Públics en 


Gestió Econòmica. 


 


S’adjunta documentació relativa al Pla de Suport als Centres Públics en Gestió 


Econòmica. 


 


AL·LEGACIONS A LA RECOMANACIÓ TERCERA 


 


En la recomanació tercera es manifesta: 


 


 3. Cal que es facin les actuacions necessàries perquè els alumnes de l’IOC 


s’integrin en les bases de dades d’alumnes del Departament d’Ensenyament 


perquè hi hagi un control dels alumnes i dels preus abonats. 


 


A aquesta manifestació s’al·lega el següent: 


El Departament està treballant en el disseny del registre d’alumnes de Ca-


talunya (RALC) que preveu l’article 89.4 de la Llei d’educació de Catalunya. Els 


alumnes de l’IOC formaran part d’aquest registre a partir del curs 2015-16. 


 


AL·LEGACIONS A LA RECOMANACIÓ QUARTA 


 


En la recomanació quarta es manifesta: 


 


 4. Seria convenient l’homogeneïtzació dels preus dels estudis d’idiomes per a 


corregir la situació actual en què els preus del nivell bàsic són preus públics i 


s’integren com a ingressos de l’IOC i els dels nivells intermedi i avançat són 


taxes i s’integren en el pressupost del Departament d’Ensenyament. 


 


A aquesta manifestació s’al·lega el següent: 


 


Actualment, l’IOC oferta el nivell bàsic i els cursos de preparació de les proves 


d’obtenció del certificat oficial d’idiomes de nivell intermedi i avançat. Per tant, 
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pel que fa a l’IOC, en tots els casos procedeix aplicar un preu púbic. En 


concret, a l’IOC s’apliquen els següents preus públics: 


 


 Ordre EDU/426/2010, de 17 d’agost, per la qual es crea el preu públic 


per a la matriculació en els mòduls dels ensenyaments d’idiomes del ni-


vell bàsic, en la modalitat a distància, que imparteix l’Institut d’Educació 


Secundària Obert de Catalunya. 


 


 ORDRE ENS/115/2012, de 26 d’abril, per la qual es crea el preu públic 


per la inscripció en el curs de preparació de les proves d’obtenció del 


certificat oficial d’idiomes de nivell intermedi en la modalitat a distància 


que imparteix l’Institut Obert de Catalunya. 


 


 ORDRE ENS/76/2014, de 27 de febrer, per la qual es crea el preu públic 


per la inscripció en el curs de preparació de les proves d’obtenció del 


certificat oficial d’idiomes de nivell avançat en la modalitat a distància 


que imparteix l’Institut Obert de Catalunya. 


 


Com a conseqüència de l’aplicació del Decret 73/2014, de 27 de maig (DOGC 


núm. 6633, 29.05.2014) l’IOC passarà a cobrar les taxes amb relació als nivells 


intermedi i avançat. L’article 28 del projecte de llei de mesures, fiscals, finan-


ceres i administratives (Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 443, 


2.12.2014) estableix l’import de la quota per a la taxa per la prestació del 


servei per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat en la modalitat no 


presencial. Pel que fa al nivell bàsic, es manté el preu públic atès el que 


estableix l’article 64.3 de la Llei d’educació de Catalunya. 


 


AL·LEGACIONS A LA RECOMANACIÓ CINQUENA 


 


En la recomanació cinquena es manifesta: 


 


 5. Seria convenient la revisió de les situacions administratives dels professors de 


l’IOC i corregir les situacions que no s’ajustin a la normativa. 


 


A aquesta manifestació s’al·lega el següent: 


 


La darrera provisió dels llocs de treball de l’IOC per al curs 2014-15 es va 


realitzar segons la Resolució ENS/933/2014, de 28 d’abril, per la qual es 


dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb 


efectes d’1 de setembre de 2014 per al personal funcionari de carrera i interí 


dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de 


les plantilles dels centres educatius públics. L’article 5 de la Resolució es-


tableix: 


 


 5. Proveir els llocs de treball docents de l’Institut Obert de Catalunya, amb 


caràcter provisional, a proposta motivada i raonada de la direcció de 
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l’IOC i amb la conformitat de la direcció dels serveis territorials a Bar-


celona Comarques, fins a la seva provisió per concurs de mèrits, tal com 


preveu l’article 12.2 del Decret 39/2014, de 25 de març. 


 


Els articles 12.2 i 15.7 del decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen 


els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents 


estableixen: 


 


12.2. L’adscripció a un lloc de treball docent per qualsevol dels pro-


cediments regulats als articles 13 i 15 té caràcter definitiu, excepte la pro-


visió dels llocs de treball del centre singular per a l’educació no pre-


sencial, per als quals el Departament d’Ensenyament podrà establir una 


adscripció amb caràcter temporal per convocatòria pública de mèrits, 


amb la possibilitat de pròrroga de destinació per períodes temporals. 


 


15.7 La provisió dels llocs de treball docents en els centres superiors 


d’ensenyaments artístics i en el centre singular per a l’educació no pre-


sencial previst a la disposició addicional vint-i-vuitena de la Llei 12/2009, 


del 10 de juliol, d’educació, es fa per concurs específic. 


 


Per tant, està regulada la provisió dels llocs de treball en el centre singular per 


a l’educació no presencial, en espera de publicar properament les convoca-


tòries dels concursos específics. 


 


AL·LEGACIONS A LA RECOMANACIÓ VUITENA 


 


En la recomanació vuitena es manifesta: 


 


 8. L’IOC hauria de fer una revisió de les seves despeses per identificar aquelles 


que puguin ser objecte de procediments de contractació i fer-ne les licitacions 


oportunes d’acord amb la normativa vigent. 


 


A aquesta manifestació s’al·lega el següent: 


 


En el marc del Pla explicitat a les al·legacions a la recomanació segona, s’es-


tableix un pla d’assessorament a la direcció de l’IOC en termes de contrac-


tació pública. 


 


Així mateix, en les instruccions d’inici de curs ja consta el procediment a seguir 


i al qual està sotmès l’IOC com a centre del Departament. 


 


 


Barcelona, 12 de gener de 2015 


 


 


Antoni Llobet Mercadé 


Director General 
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4.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comp-


tes. El text del projecte d’informe no s’ha modificat perquè s’entén que les al·legacions 


trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es 


comparteixen els judicis que s’hi exposen. 


 


La quarta recomanació de la Sindicatura de Comptes vol posar de manifest la contradicció 


que deriva de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 


la qual a un mateix fet imposable (el servei d’ensenyament d’idiomes) se li aplica un preu 


públic o una taxa en funció del nivell. En opinió de la Sindicatura, els imports que els 


alumnes han d’abonar per la prestació de serveis docents d’idiomes a distància són preus 


públics perquè mentre la taxa té un caràcter de coactivitat, aquests serveis no són impo-


sats sinó que es presten prèvia sol·licitud voluntària dels interessats i perquè l’ense-


nyament d’idiomes a distància també l’ofereixen altres centres del sector privat. 
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Presentació 
L’activitat del Consell durant l’any 2014 ha estat marcada per la intensificació de les 
seves actuacions en relació amb la protecció dels menors en els mitjans 
audiovisuals i, per primera vegada, també en els nous serveis audiovisuals i 
internet. En aquesta línia, el CAC va aprovar vuit acords pels quals imposava 
sancions a dues empreses que emetien continguts esotèrics dins de la franja de 
protecció de menors. 


A més de les multes, en un dels casos el CAC va ordenar el cessament definitiu de 
la prestació de serveis audiovisuals, ja que la normativa preveu que en el supòsit 
de comissió reiterada en el termini d’un any de dues infraccions molt greus, 
l’autoritat audiovisual pot acordar que l’empresa responsable cessi definitivament la 
prestació de serveis. Aquesta va ser la primera vegada que el CAC, creat com a 
organisme independent l’any 2000, va ordenar una mesura d’aquest tipus.  


A més, durant el 2013 el Consell va iniciar el monitoratge i les proves dels sistemes 
per analitzar els continguts perjudicials per als menors en els nous serveis 
audiovisuals i internet, i va participar en la concepció de MediaKids, una App 
pionera a Europa que permet denunciar de forma directa i molt senzilla qualsevol 
contingut multimèdia present al món digital que sigui inapropiat, il·legal o 
potencialment lesiu per als drets i els interessos dels menors.  


Així mateix, en el mateix eix estratègic de protecció de la infància i l’adolescència, i 
com a mesures complementàries a la regulació, el Consell va impulsar de 
manera decidida l’educació en comunicació i va signar un conveni de 
col·laboració amb el Departament d’Ensenyament per introduir l’educació en 
comunicació al currículum escolar, va organitzar una nova edició dels Premis el 
CAC a l’escola, va dedicar el número 40 de la revista científica Quaderns del CAC 
a la infància, l’adolescència i l’educació en comunicació audiovisual, i va impulsar, 
mitjançant el Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual, el document 
Els menors i la publicitat dels jocs en línia. Propostes per fomentar les bones 
pràctiques.  


En l’àmbit dels continguts audiovisuals, el Consell va continuar duent a terme  el 
seguiment exhaustiu del pluralisme polític va elaborar informes mensuals que es 
trameten als grups parlamentaris i del pluralisme social. També va elaborar 
l’“Informe de control del compliment de les missions específiques de servei públic 
competència de la Generalitat. Any 2012”. En l’apartat de continguts 
discriminatoris i ofensius, el CAC va aprovar vuit acords i va elaborar un informe 
sobre el tractament de la violència masclista en els teleinformatius. 
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Pel que fa a l’àmbit del prestadors, l’actuació més rellevant va ser l’adjudicació 
per a l’explotació comercial de 22 llicències de ràdio en freqüència modulada. 
El CAC, que va rebre 224 sol·licituds, va adjudicar les llicències mitjançant el 
sistema de concurs públic. 


Així mateix, el Consell va resoldre 11 negocis jurídics, entre els quals destaquen 
l’autorització de l’arrendament de les llicències de TDT local de Canal Català a 
favor de l’empresa Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL (El Punt Avui 
Televisió) i l’autorització d’arrendament de la llicència d’Emissions Digitals de 
Catalunya a favor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), per 
tal de garantir l’emissió de TV3 en alta definició després de la decisió del Govern 
central d’eliminar un canal múltiple de la CCMA. 


Així mateix, va continuar en la seva tasca de promoure l’autoregulació i, 
conjuntament amb el Departament de Benestar i Família i el Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, va elaborar la publicació Com informar dels maltractaments 


infantils. Manual d’estil per a mitjans de comunicació.  


En l’àmbit institucional, el Consell va signar sis convenis de col·laboració amb 
diverses entitats, institucions i universitats. Destaquen els convenis amb el Clúster 
de l’Audiovisual i el Mobile World Capital, amb l’objectiu de propiciar punts de 
trobada entre prestadors i nous serveis audiovisuals per enfortir el sector, i amb el 
Departament de Salut, per vetllar per la presència als mitjans de comunicació 
audiovisual d’aspectes relacionats amb la salut. També cal destacar un acord amb 
l’Institut Català de les Dones per organitzar sessions de formació als estudiants 
universitaris de comunicació sobre el tractament acurat de la violència masclista 
en els mitjans de comunicació.  


D’altra banda, el CAC va continuar amb la seva tasca de fomentar el coneixement i 
la recerca en el sector audiovisual. Així, va consolidar el Fòrum de la 
Comunicació com un espai de debat i reflexió sobre el present i el futur del sector 
audiovisual organitzant-ne vuit sessions, amb ponents de prestigi reconegut, i amb 
una assistència més que notable de directius i professionals del sector (prop de 
1.000 assistents).   


Així mateix, i de manera complementària al Fòrum, el Consell va crear el 2014 una 
nova finestra al sector organitzant les Jornades Tecnològiques, que tenen un 
caràcter més tècnic i professional i que tracten temàtiques més específiques. 
També en l’àmbit de la recerca, com és habitual, el Consell va publicar l’Informe 
sobre l’audiovisual a Catalunya 2012-2013 i va lliurar els XXVI Premis CAC a la 
investigació en comunicació audiovisual, 


En l’àmbit internacional, el Consell va intensificar notablement la seva presència i 
la seva participació en els diferents organismes de representació del sector, com 
ara en les dues reunions de la Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores 
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(EPRA), amb ponències sobre l’educació en comunicació i sobre la igualtat i la 
diversitat en els mitjans audiovisuals. 


En l’àmbit iberoamericà, el Consell va ser escollit per ocupar-se de la Secretaria de 
la Plataforma de Reguladors del Sector Audiovisual d’Iberoamèrica (PRAI).  


A l’últim, el Consell va mantenir diverses reunions bilaterals de treball amb altres 
organismes reguladors per tal d’intercanviar experiències en matèria de protecció 
de menors en l’entorn convergent. 


Pel que fa a l’organització del Consell, el juliol es va produir la renovació de la 
meitat dels seus membres. Així mateix, i amb l’objectiu de donar més 
transparència a l’activitat del CAC, es va aprovar la modificació de l’Estatut orgànic 
i de funcionament del Consell pel que fa als vots particulars dels membres de 
l’organisme.  


A l’últim, a finals d’any el Consell va rebre l’encàrrec del Parlament de Catalunya 
d’elaborar el Llibre blanc de l’audiovisual, conjuntament amb el sector i amb la 
Secretaria de Comunicació. Es tracta d’un encàrrec que ens fa especial il·lusió i 
que ens ha de permetre elaborar unes propostes per consolidar i enfortir el sector 
audiovisual català i en català davant els reptes de futur. Hi posarem tots els 
esforços i tot el nostre coneixement per estar a l’altura del repte que tenim per 
davant.  


 


Roger Loppacher i Crehuet 


President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
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1. El Consell 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) és l’autoritat independent de 
regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya. El CAC es regeix per la 
Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, així com 
per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya. El Ple del Consell, òrgan de direcció de la institució, està integrat 
per 6 membres elegits pel Parlament de Catalunya.  


Des que es va crear el Consell, el Ple de la institució havia estat integrat per 
10 membres, per bé que la Llei 2/2012, de 22 de febrer, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual en va reduir el nombre fins a 6 i en va 
modificar el sistema d’elecció, de manera que actualment tots els membres 
són elegits pel Parlament. 


1.1 Composició 
Roger Loppacher i Crehuet 
PRESIDENT 
Llicenciat en dret. Membre del Cos d’Advocacia de la 
Generalitat de Catalunya. Va ser vicepresident del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) del 2008 al 2012. També va ser director general de 
Mitjans Audiovisuals, secretari general dels departaments 
d’Interior i Governació i vicepresident del Consell 
d’Administració del Centre de Telecomunicacions de la 


Generalitat, així com professor associat de l’Àrea de Dret Administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra. 


 
Salvador Alsius Clavera 
VICEPRESIDENT 
Llicenciat en ciències econòmiques (sociologia), llicenciat 
en ciències de la informació i doctor en periodisme. Va 
treballar a Diario de Barcelona, va ser sotsdirector del 
setmanari El Món, director i presentador de telenotícies i de 
diversos programes a TVE i a TV3, realitzador d’un magazín a 
Catalunya Ràdio i col·laborador de diversos mitjans escrits. Té 
el premi Ciutat de Barcelona de la Televisió i el premi a la 


investigació de la comunicació de la Generalitat. Va ser professor de la UAB (1976-1983) 
i de la UPF (1992-2014). En aquesta universitat va ser degà de la Facultat de 
Periodisme. Va ser degà del Col·legi de Periodistes i membre del Consell de la 
Informació de Catalunya. 
 
Àmbit de responsabilitat: Coordinador de la Comissió de Recerca. 
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Daniel Sirera Bellés 
CONSELLER  SECRETARI 
Llicenciat en dret. Màster en dret de la societat de la 
informació pel Col·legi d'Advocats de Barcelona. Membre del 
Consell Assessor de l'Internet Governance Forum a Espanya. 
El 2009 va fundar l'agència de comunicació S&L Comunicació. 
Ha estat diputat del Parlament de Catalunya, regidor de 
l'Ajuntament de Barcelona i senador en representació de la 
Generalitat de Catalunya. Ha estat president del Partit Popular 


de Catalunya. 
  
Àmbit de responsabilitat: Coordinador de la Comissió de Plataformes Audiovisuals, 
Xarxes i Tecnologia. Coordinador adjunt de la Comissió de Recerca. 


 
Carme Figueras i Siñol 
CONSELLERA 
Estudis en ciències físiques equivalents a una 
diplomatura. Regidora de l’Ajuntament de Molins de Rei 
(1983-2006) i diputada del Congrés (1993-1995). Diputada del 
Parlament (1995-2010). En aquest període, va ser portaveu 
adjunta del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, 
presidenta de la Comissió de Salut, vicepresidenta de la 
Comissió de Política Social i membre de la Comissió de 


Control de la CCMA, la d’Afers Institucionals i la d’Estudi de la Situació de Persones amb 
Discapacitat, entre d’altres. Va ser consellera de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya (maig-novembre del 2006). 
 
Àmbit de responsabilitat: Coordinadora de la Comissió de Relacions amb la Societat i 
Educació en Comunicació Audiovisual, i dels àmbits d’infància i gènere, coordinadora 
adjunta de la Comissió de Continguts i coordinadora adjunta de la Comissió de 
Prestadors. Presidenta del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual. 
Presidenta de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual. 


 
Yvonne Griley i Martínez 
CONSELLERA 
Llicenciada en filologia hispànica. Va ser directora general 
de Política Lingüística del Govern de la Generalitat entre el 
2011 i el 2013, i presidenta del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i del centre de terminologia TERMCAT. Va ser 
membre, entre altres organismes, de l’Institut Català de les 
Dones, de les comissions interdepartamentals d’immigració i 
del poble gitano de la Generalitat i del patronat de la Fundació 


Audiències de la Comunicació i la Cultura. A més, va col·laborar en diversos mitjans de 
comunicació. 
 
Àmbit de responsabilitat: Coordinadora de la Comissió de Continguts. Coordinadora 
adjunta de la Comissió de Relacions amb la Societat i Educació en Comunicació 
Audiovisual. Presidenta adjunta de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual. 
Presidenta adjunta del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual. 
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Eva Parera i Escrichs 
CONSELLERA 
Llicenciada en dret. Especialitzada en gestió i dret esportiu. 
Postgrau de gestió financera i fiscal d’entitats esportives de la 
Universitat de Barcelona. El 2001 va fundar l’estudi jurídic 
Premium Sports Legal. Va ser regidora d’Economia i Hisenda 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i consellera comarcal 
del Baix Llobregat. L’any 2011 va accedir al Senat designada 
pel Parlament de Catalunya, on va exercir de secretària 


segona de la Mesa i portaveu adjunta de CiU. Va ser membre de l’Assemblea del Consell 
d’Europa. 
  
Àmbit de responsabilitat: Coordinadora de la Comissió de Normativa i Prestadors. 
Coordinadora adjunta de la Comissió de Plataformes Audiovisuals, Xarxes i Tecnologia. 


1.2 Organització interna 
 26 de febrer 


El Parlament va elegir Yvonne Griley i Martínez com a consellera del CAC, en 
substitució del conseller Esteve Orriols i Sendra, qui el 31 de desembre de 
2013 va renunciar al seu mandat per jubilació. Griley va prendre possessió del 
càrrec el 4 de març. 


 
 10 de juliol 


El Parlament va elegir Salvador Alsius Clavera, Eva Parera i Escrichs i 
Yvonne Griley i Martínez com a conseller i conselleres del CAC. Els dos 
primers van cobrir les vacants que van deixar el vicepresident del CAC, Josep 
Pont i Sans i la consellera Elisenda Malaret i Garcia, que van complir els sis 
anys de mandat. Yvonne Griley, que va renovar mandat, va poder optar a la 
reelecció perquè va ocupar el lloc d’Esteve Orriols quan a aquest li quedava 
menys de la meitat del mandat. Tots tres van prendre possessió del càrrec el 15 
de juliol. 


 
 17 de setembre 


El Ple del Consell va nomenar Salvador Alsius Clavera vicepresident del CAC. 
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Organigrama 
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Comissions de treball 


 COMISSIÓ DE CONTINGUTS 
Coordinadora: consellera Yvonne Griley i Martínez 
Coordinadora adjunta: consellera Carme Figueras i Siñol 
 


 COMISSIÓ DE NORMATIVA I PRESTADORS 
Coordinadora: consellera Eva Parera i Escrichs 
Coordinadora adjunta: consellera Carme Figueras i Siñol 
 


 COMISSIÓ DE RECERCA 
Coordinador: vicepresident Salvador Alsius Clavera 
Coordinador adjunt: conseller Daniel Sirera Bellés 
 


 COMISSIÓ DE RELACIONS AMB LA SOCIETAT I EDUCACIÓ EN 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 


Coordinadora: consellera Carme Figueras i Siñol 
Coordinadora adjunta: consellera Yvonne Griley i Martínez 


 
 COMISSIÓ DE PLATAFORMES AUDIOVISUALS, XARXES I TECNOLOGIA 


Coordinador: conseller Daniel Sirera Bellés 
Coordinadora adjunta: consellera Eva Parera i Escrichs 
 


1.3 Pressupost i personal 
Pressupost 2014 


CAP. I Despeses de personal  4.036.366,53 
CAP. II Despeses corrents  1.078.148,53 
CAP. VI Despeses en inversions  145.301,70 
CAP. VII Despeses de bestretes al personal 5.000,00 


TOTAL PRESSUPOST 5.264.816,76 
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Personal 
CLASSIFICACIÓ DEL PERSONAL DENOMINACIÓ GRUP NOMBRE 
ALTS CÀRRECS President  1 
 Consellers/es  5 
 Secretària general  1 
SUBTOTAL   7 
PERSONAL EVENTUAL Col·laboradors/es   4 
 Assessors   2 
 Comandament   1 
SUBTOTAL   7 
FUNCIONARIS Titulats/ades superiors A 1 
SUBTOTAL   1 
LABORALS FIXOS Comandaments A 8 


 Tècnics/es superiors i 
diplomats/ades  B 25 


 Suport administratiu i 
tècnic  C 22 


 Subalterns  D 4 
SUBTOTAL   59 
LABORALS TEMPORALS Comandaments A - 


 Tècnics superiors i 
diplomats  B 1 


 Suport administratiu i 
tècnic  C - 


SUBTOTAL   1 
TOTAL   75 
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2. Continguts 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, com a autoritat reguladora, té 
competències en el seguiment dels continguts de la programació emesa pels 
prestadors de serveis audiovisuals. Concretament, la legislació vigent 
estableix com a funcions del CAC vetllar pel compliment de la normativa 
sobre pluralisme, la normativa sobre protecció de la infància i l’adolescència, 
la legislació sobre publicitat, la normativa sobre la llengua, les quotes de 
producció, així com la senyalització de la programació. 


Per donar compliment a aquestes funcions, el Consell estableix un sistema 
de monitoratge dels continguts dels diferents prestadors de serveis 
audiovisuals. Així, durant l’any 2014 s’han monitorat 47.238 hores de 
programació, de les quals 41.921 corresponen a la televisió i 5.317, a la ràdio. 
A més, s’han analitzat 5.371 formes publicitàries. 


2.1 Pluralisme i tractament informatiu 
Pluralisme   


Informes 28 
Acords 16 


 
Durant el 2014, el Consell va fer el seguiment de l’observança del pluralisme 
polític, mitjançant 13 informes de periodicitat mensual, aprovats per sengles 
acords del Consell. Es van analitzar la presència i el temps de paraula dels 
diferents actors polítics per tal de proporcionar una anàlisi quantitativa i una 
valoració qualitativa. 


La mostra dels 13 informes la integraven els teleinformatius emesos per TV3, TVE 
Catalunya, 8tv, El Punt Avui TV, Catalunya Ràdio i RAC1, mentre que en alguns 
casos es va incloure Barcelona TV. També es va monitorar els magazins i altres 
espais informatius emesos pels mateixos canals.  


Així mateix, tal com s’ha realitzat en cada convocatòria electoral, el 2014 el Consell 
va redactar un informe i un document de valoració de la campanya de les eleccions 
al Parlament Europeu 2014, dutes a terme al 25 de maig de 2014. Els prestadors 
analitzats van ser el següents: TV3, 3/24, TVE Catalunya, 8tv, El Punt Avui TV, 
Catalunya Ràdio i RAC1 (Acord 80/2014). 


El CAC, seguint la línia iniciada el 2012, va elaborar l’informe “Diversitat i igualtat a 
la televisió. Any 2013”. L’informe, aprovat mitjançant l’Acord 147/2014, analitzava la 
representació de la diversitat i de la igualtat a diversos canals televisius d’àmbit 
català durant l’any 2013 amb l’objectiu d’examinar en quina mesura la televisió 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_80_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_147_2014.pdf
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reflectia la realitat i la diversitat de la societat catalana i comparava les dades amb 
l’informe de l’any 2012.  


Els prestadors estudiats van ser TV3, 33, TVE Catalunya, 8tv i Barcelona TV. En 
conjunt es van analitzar 3.017 notícies dins de teleinformatius, 1.381 programes i 
171 episodis d’espais de ficció. 


Pel que fa al tractament informatiu, el CAC va aprovar un acord en relació amb el 
programa Especial informatiu consulta, emès el 12 de desembre de 2013 de 
manera simultània per TV3 i pel 3/24. L’acord va constatar que el programa sobre 
la data i la pregunta de la consulta del 9N va ser plural, amb l’excepció del vídeo 
final, que va utilitzar una forma d’expressió no apropiada al llenguatge informatiu 
aplicat al conjunt del programa (Acord 88/2014). L’Acord es va aprovar amb tres 
vots particulars (primer vot particular, segon vot particular i tercer vot particular) 


2.2 Protecció de la infància i l’adolescència 
Protecció de la infància i l’adolescència  


Informes 17 
Acords 28 


 
El Consell va continuar la línia iniciada el 2012 d’intensificar les actuacions contra 
els prestadors sense llicència que vulneren la normativa audiovisual. En el cas 
concret de la protecció de la infància i l’adolescència, el CAC va aprovar vuit 
acords pels quals imposava sancions a dues empreses que emetien continguts 
esotèrics dins de la franja de protecció de menors. 


Quatre dels acords es van referir a l’empresa Infraestructuras y Gestión 2002, SL, 
que explotava sense llicència quatre canals de televisió a Tarragona (66.1, 66.2, 
66.3 i 66.4). Els acords (Acord 63/2014, Acord 64/2014, Acord 65/2014 i Acord 
66/2014) van suposar quatre sancions de 90.001 euros cadascuna i la suspensió 
de l’activitat durant un dia a cadascun dels canals. 


Els altres quatre acords, també per l’emissió de continguts esotèrics dins de la 
franja de protecció infantil, van fer referència a l’empresa Esoditel, SL, que 
gestionava sense llicència quatre canals de televisió a Barcelona (66.1, 66.2, 66.3 i 
66.4). Els acords (Acord 111/2014, Acord 112/2014, Acord 113/2014 i Acord 
114/2014) van suposar quatre sancions de 125.000,84 euros cadascuna. A més de 
les multes, el CAC va ordenar el cessament definitiu de la prestació de serveis 
audiovisuals.  


Va ser el primer cop que el CAC, creat com a organisme independent l’any 2000, 
va ordenar el cessament definitiu d’un prestador de serveis de comunicació de 
televisió. El Consell va actuar en aplicació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, 
de la comunicació audiovisual de Catalunya, l’article 136 de la qual preveu que en 
el supòsit de comissió reiterada en el termini d’un any de dues infraccions molt 
greus, declarades així per resolucions fermes, l’autoritat audiovisual pot acordar 
que l’empresa responsable cessi definitivament la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual.  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_88_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_part_e_malaret.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_part_c_figueras.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_part_d_sirera.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras63.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.64_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_2_66.2_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.65_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_3_66.3_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras55.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras55.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_111_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/_acord_112_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_113_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_114_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_114_2014_cat.pdf
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2.3 Continguts discriminatoris i ofensius 
Continguts discriminatoris i ofensius 
(inclou gènere) 


 
Informes 14 
Acords 9 


 
En l’apartat de continguts discriminatoris i ofensius el CAC va aprovar vuit 
acords, sis dels quals es refereixen a mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA), i els altres dos, a RAC1 i a Antena 3. També va elaborar un 
informe sobre el tractament de la violència masclista en els teleinformatius. 


En primer lloc, el Consell va aprovar un Acord en relació amb l’emissió pels canals 
TV3 i 3/24 de dues notícies sobre un curs de formació de prostitució que, 
parcialment, homologaven la prostitució a una professió. En aquest cas, el CAC va 
recordar a la CCMA la necessitat d’extremar la cura en el tractament informatiu de 
temes especialment sensibles, com ara la prostitució (Acord 48/2014). 


En segon lloc, el CAC va actuar arran d’una queixa presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans davant un comentari fet per un tertulià sobre aquesta 
formació política en el programa Els matins de TV3. En aquest cas, el Consell va 
aprovar un acord en què recordava a TV3 la necessitat que les persones 
conductores de les tertúlies reaccionin amb diligència davant la manca de respecte 
(Acord 70/2014). 


En tercer i quart lloc, el Consell va desestimar dues queixes, presentades també 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, en relació amb una secció d’humor del 
programa La tribu (Catalunya Ràdio) i el programa humorístic La segona hora 
(RAC1) (Acord 84/2014 i Acord 85/2014).  


En cinquè lloc, el CAC, en resposta a tres queixes, va constatar que ni l’entrevista 
realitzada al catedràtic de filosofia de la Universitat de Barcelona, Manuel Cruz, 
emesa en el programa Els matins (TV3), ni la secció humorística “El comentari de 
l’Empar Moliner”, feta l’endemà en el mateix programa, no van vulnerar la 
normativa que regula el servei públic competència de la Generalitat (Acord 
115/2014). L’Acord es va aprovar amb un vot particular. 


En sisè lloc, el Consell va actuar arran de la presentació d’una queixa després que 
una tertuliana del programa Els matins (TV3) qualifiqués de “quinta columna” 
Societat Civil Catalana. El CAC va constatar que no es va vulnerar el dret a l’honor 
de l’entitat, atès que les intervencions dels tertulians van quedar emparades pel 
dret a la llibertat d’expressió. El Consell també va recordar a la CCMA que en uns 
moments de debat polític i social intens, cal extremar la cura en l’ús del llenguatge 
emprat, així com en l’equilibri de punts de vista a les tertúlies a l’efecte de respectar 
les diferents sensibilitats de la ciutadania (Acord 133/2014). 


En setè lloc, el CAC va actuar arran de les declaracions de Miguel Ángel 
Rodríguez, tertulià del programa Espejo público d’Antena 3, sobre el president de la 
Generalitat, Artur Mas. El Consell va constatar que les declaracions van introduir 
violència en el debat públic i van atemptar contra la reputació personal del 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_48_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_70_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_84_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_85_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_115_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_115_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_115_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_133_2014.pdf
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president, per la qual cosa no restarien emparades pel dret a la llibertat d’expressió. 
Atès que Antena 3 és un mitjà d’àmbit estatal, el CAC va instar la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia a iniciar les actuacions oportunes 
(Acord 145/2014). L’Acord es va aprovar amb un vot particular. 


Finalment, el CAC va fer una advertència sobre un comentari amb consideracions 
polítiques fet pel locutor d’un partit de futbol entre el PSG i el FC Barcelona, Xavier 
Valls. El Consell va considerar que el comentari, fet abans de l’inici del partit i que 
feia referència al dret a decidir, anava més enllà de la funció del locutor d’una 
retransmissió esportiva i va recordar a la CCMA la necessitat de complir les 
previsions incloses al seu Llibre d’estil (Acord 146/2014). 


D’altra banda, el Consell va elaborar l’informe “El tractament de les informacions 
sobre violència masclista en els teleinformatius. Anàlisi del seguiment de les 
Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de 
comunicació. Octubre-desembre de 2013”. L’informe, que es va aprovar mitjançant 
l’Acord 78/2014, analitzava el tractament de les informacions sobre violència 
masclista en els teleinformatius de quatre cadenes de televisió catalanes, amb una 
mostra del quart trimestre de l’any 2013, i les comparava amb els resultats dels 
estudis anteriors.  


La novetat més destacada de l’informe sobre la violència masclista és que més 
d’un terç (el 35,7%) del temps dedicat a cobrir informativament aquest fenomen 
tenia com a temes els programes socials i de sensibilització per lluitar contra 
aquesta xacra i les notícies relatives al Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones. L’informe, entre altres conclusions, assenyalava que 
caldria aprofundir en temes com la persistència en l’ús de sistemes 
d’espectacularització de les informacions i en la presència d’informacions amb 
identificació de persones afectades. 


2.4 Quotes de difusió i de finançament de la 
producció 


Quotes de difusió i de finançament de 
la producció 


 
Informes 5 
Acords 1 


 
El CAC va elaborar l’informe relatiu a l’any 2013 sobre el compliment per part de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) del finançament 
anticipat d’obres audiovisuals europees. El Consell va concloure que la CCMA 
va complir el 2013 amb les obligacions que estableixen l’apartat 1 de l’article 10 de 
la Instrucció general sobre les obligacions de difusió i finançament d’obres 
audiovisuals europees i en matèria de reserva d’espai a programadors 
independents, així com el primer, tercer, quart, cinquè i sisè paràgraf de l’apartat 3 
de l’article 5 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació 
audiovisual (Acord 162/2014). 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/20141125_acord_145_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_145_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_146_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_78_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_162_2014_cat_nou.pdf
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2.5 Comunicacions comercials 
Comunicacions comercials   


Informes 92 
Acords 3 


 
El monitoratge diari de les noves campanyes publicitàries emeses a TVC i a 
Emissions Digitals de Catalunya, SAU, ha permès analitzar l’adequació de 5.371 
formes publicitàries. 


Durant la campanya nadalenca 2013-2014 es va realitzar un seguiment específic 
de la publicitat de joguines adreçada als menors d’edat per avaluar-ne la presència 
d’estereotips de gènere. L’“Informe sobre els estereotips de gènere en la publicitat 
de joguines durant la campanya de Nadal 2013-2014” va fer palès que el 39,2% de 
les formes publicitàries diferents presentava algun estereotip de gènere. La xifra, tot 
i que era alta, va suposar el nivell més baix de la presència d’estereotips de gènere 
de la sèrie d’estudis fets pel CAC, que es va iniciar l’any 2001 (Acord 10/2014). 


D’altra banda, el CAC va considerar que l’espot publicitari Primàries obertes 2015, 
referit a la campanya de les primàries al PSC i emès per Barcelona TV, era 
publicitat política i, per tant, d’acord amb la normativa, no es podia emetre. El 
Consell va actuar a instàncies del prestador mateix, que va decidir suspendre 
provisionalment l’emissió de l’espot tot esperant que el Consell determinés si 
s’adequava a la normativa sobre publicitat política a la televisió. El CAC va actuar 
també a petició del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Barcelona (Acord 
28/2014). 


Finalment, el Consell va requerir el prestador Emissions Digitals de Catalunya, 
SAU, que cessés la televenda d’un producte d’aprimament, atès que hi concorrien 
dos supòsits que el convertien en publicitat prohibida: en primer lloc, la presència 
de testimonis de professionals sanitaris que induïen a consumir el producte, i, en 
segon lloc, el fet de presentar-lo com un producte natural (Acord 43/2014). 


2.6 Missions de servei públic 
Missions de servei públic   


Informes 2 
Acords 1 


 
El CAC va elaborar l’“Informe de control del compliment de les missions 
específiques de servei públic competència de la Generalitat. Any 2012” i el va 
aprovar mitjançant l’Acord 51/2014. 


L’Informe del CAC està estructurat en 16 epígrafs, que coincideixen amb les lletres 
de l’apartat 3 de l’article 26 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya, i inclou una síntesi final i unes conclusions. 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_10_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_28_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_28_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_43_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_51_2014.pdf
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L’informe va constatar que el prestador públic complia globalment les missions 
assignades, si bé va precisar que s’haurien de produir algunes millores puntuals. 


El Consell va elaborar l’Informe d’acord amb l’article 29 de la llei esmentada, que 
determina que correspon al Parlament i al CAC, d’acord amb les seves atribucions, 
garantir que la CCMA compleix les missions de servei públic que li corresponen. 


És el segon cop que el CAC elabora un informe global i de caràcter anual sobre el 
compliment de les missions de servei públic de comunicació audiovisual de 
competència de la Generalitat. Les dades eren relatives a l’any 2012 i els mitjans 
analitzats van ser els serveis televisius –amb l’excepció del 3/24– i, tot i que menys, 
els radiofònics. Per aquestes circumstàncies, les consideracions del CAC es van 
formular bàsicament en relació amb Televisió de Catalunya (TVC) i Catalunya 
Ràdio. En el primer informe, relatiu al 2011, només es va analitzar TV3. 


2.7 Actuacions diverses sobre continguts de 
la programació 


Actuacions diverses sobre continguts 
de la programació  


 
Informes 23 
Acords 9 


 
El Consell va imposar 3 sancions de 34.287 euros al prestador de serveis de ràdio 
Onda Ramblas, SAU, pel canvi programàtic detectat en tres de les seves 
emissores: Barcelona (89.9 MHz), Igualada (92.2 MHz) i Tarragona (91.0 MHz). El 
Consell va iniciar les actuacions en detectar un canvi de tipologia en les tres 
emissores, que van rebre la concessió per emetre una programació generalista, 
però que van començar a emetre radiofórmula musical corresponent a la marca 
comercial Rock FM, del grup COPE (Acord 46/2014). 


D’altra banda, el CAC va aprovar tres acords pels quals s’obria un període 
d’informació prèvia a tres prestadors de serveis de ràdio per no emetre la 
campanya d’anuncis i missatges radiofònics del procés de participació del 9N 
sobre el futur polític de Catalunya.  


Els tres prestadors van ser Radio España de Barcelona, SA  (SER), Uniprex, SAU 
(Onda Cero) i Editorial Catalana de Televisión y Radio, SAU (COPE). En els tres 
casos, els acords es van referir a l’eventual incompliment de l’obligació que conté 
l’apartat 1 de l’article 82 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya (LCA), que estableix l’obligació dels prestadors de serveis 
de comunicació audiovisual de difondre, gratuïtament i amb indicació de llur origen, 
els comunicats i les declaracions que el Govern de la Generalitat estimi 
convenients per causes justificades d’interès públic (Acord 156/2014, Acord 
157/2014 i Acord 158/2014).  


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_156_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord2_157_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord2_157_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord2_158_2014.pdf
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Total d’actuacions en relació amb els continguts 
Pluralisme i tractament informatiu  


Informes 28 
Acords 16 


Protecció de la infància i l’adolescència  
Informes 17 
Acords 28 


Continguts discriminatoris i ofensius  
Informes 14 
Acords 9 


Quotes de difusió i de finançament de la producció  
Informes 5 
Acords 1 


Comunicacions comercials  
Informes 92 
Acords 3 


Missions de servei públic  
Informes 2 
Acords 1 


Actuacions diverses sobre continguts de la programació  
Informes 23 
Acords 9 


Total  
Informes 181 
Acords 67 


  







Consell de l’Audiovisual de Catalunya 17 


Memòria 
CAC  


 


Relació d’acords publicats a la web 
PLURALISME I TRACTAMENT INFORMATIU 


 Acord 3/2014 en relació amb l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de setembre de 2013. 
Data: 22/1/2014 
 


 Acord 4/2014 en relació amb l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes d’octubre de 2013. 
Data: 22/1/2014 
 


 Acord 15/2014 en relació amb l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de novembre de 2013. 
Data: 19/2/2014 
 


 Acord 32/2014 en relació amb l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de desembre de 2013. 
Data: 24/3/2014 
 


 Acord 54/2014 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de gener de 2014. 
Data: 30/4/2014 
 


 Acord 62/2014 en relació amb l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de febrer de 2014. 
Data: 14/5/2014 
 


 Acord 80/2014 d’aprovació de l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la 
ràdio durant la campanya de les eleccions al Parlament Europeu 2014 i del document 
de valoració del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
Data: 17/6/2014 
 


 Acord 88/2014 en relació amb l’anàlisi del programa Especial informatiu consulta. 
Data: 08/7/2014 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 88/2014. 
Data: 8/7/2014 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 88/2014. 
Data: 8/7/2014 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 88/2014. 
Data: 8/7/2014 
 


 Acord 90/2014 en relació amb l’Informe sobre l’observança del pluralisme a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de març de 2014. 
Data: 23/7/2014 
 


 Acord 102/2014 en relació amb l’Informe sobre l’observança del pluralisme a la 
televisió i a la ràdio durant el mes d’abril de 2014. 
Data: 28/7/2014 
 


 Acord 110/2014 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de maig de 2014. 
Data: 17/9/2014 
 


 Acord 119/2014 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de juny de 2014. 
Data: 3/10/2014 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_3_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_3_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_4_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_4_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_15_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_15_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_32_2014_combinat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_32_2014_combinat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_54_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_54_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_62_2014_Pluralisme_Febrer.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_62_2014_Pluralisme_Febrer.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_80_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_80_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_80_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_88_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_88_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_part_e_malaret.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_part_e_malaret.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_part_c_figueras.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_part_c_figueras.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_part_d_sirera.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_part_d_sirera.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_90_2014_Pluralisme_mar__2014_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_90_2014_Pluralisme_mar__2014_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_102_2014_Pluralisme_abril_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_102_2014_Pluralisme_abril_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/web_acord_110-2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/web_acord_110-2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_119_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_119_2014.pdf
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 Acord 130/2014 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de juliol de 2014. 
Data: 29/10/2014 
 


 Acord 140/2014 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes d’agost de 2014. 
Data: 19/11/2014 


 
 Acord 155/2014 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 


televisió i a la ràdio durant el mes de setembre de 2014. 
Data: 10/12/2014 
 


 Acord 147/2014 en relació amb l’informe Diversitat i igualtat a la televisió. Any 2013. 
Data: 3/12/2014 


 
PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 


 Acord 63/2014 en relació amb l’expedient sancionador núm. 11/2013-S (Protecció de 
menors. Esoterisme. TV Nacional 1 - 66.1 de Tarragona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 14/5/2014 
 


 Acord 64/2014 en relació amb l’expedient sancionador núm. 12/2013-S (Protecció de 
menors. Esoterisme. TV Nacional 2 - 66.2 de Tarragona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 14/5/2014 
 


 Acord 65/2014 en relació amb l’expedient sancionador núm. 13/2013-S (Protecció de 
menors. Esoterisme. TV Nacional 3 - 66.3 de Tarragona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 14/5/2014 
 


 Acord 66/2014 en relació amb l’expedient sancionador núm. 14/2013-S (Protecció de 
menors. Esoterisme. TV Nacional 4 - 66.4 de Tarragona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 14/5/2014 
 


 Acord 111/2014 de resolució sancionadora de l’expedient sancionador núm. 16/2013-S 
(Protecció de menors. Esoterisme. Aura TV - 66.1 de Barcelona) incoat al prestador de 
serveis de televisió Esoditel, SL –COVISUAL1. 
Data: 17/9/2014 
 


 Acord 112/2014 de resolució sancionadora de l’expedient sancionador núm. 17/2013-S 
(Protecció de menors. Esoterisme. Aura TV - 66.2 de Barcelona) incoat al prestador de 
serveis de televisió Esoditel, SL –COVISUAL2. 
Data: 17/9/2014 
 


 Acord 113/2014 de resolució sancionadora de l’expedient sancionador núm. 18/2013-S 
(Protecció de menors. Esoterisme. Aura TV - 66.3 de Barcelona) incoat al prestador de 
serveis de televisió Esoditel, SL –COVISUAL3. 
Data: 17/9/2014 
 


 Acord 114/2014 de resolució sancionadora de l’expedient sancionador núm. 19/2013-S 
(Protecció de menors. Esoterisme. Aura TV - 66.4 de Barcelona) incoat al prestador de 
serveis de televisió Esoditel, SL –COVISUAL4. 
Data: 17/9/2014 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_130_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_130_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_140_agost.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_140_agost.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_155_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_155_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_147_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras63.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras63.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras63.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras63.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.64_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_2_66.2_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.64_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_2_66.2_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.64_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_2_66.2_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.64_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_2_66.2_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.65_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_3_66.3_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.65_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_3_66.3_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.65_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_3_66.3_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.65_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_3_66.3_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras55.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras55.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras55.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras55.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_111_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_111_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_111_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_111_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/_acord_112_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/_acord_112_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/_acord_112_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/_acord_112_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_113_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_113_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_113_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_113_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_114_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_114_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_114_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_114_2014_cat.pdf
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CONTINGUTS DISCRIMINATORIS I OFENSIUS 


 Acord 48/2014 de recordatori al prestador de serveis de comunicació audiovisual 
CCMA, SA, en relació amb les queixes presentades sobre la notícia d’un curs de 
formació per a prostitutes emesa pels canals 3/24 i TV3 el 21 i 22 de febrer de 2014. 
Data: 9/4/2014 


 
 Acord 70/2014 sobre l’anàlisi de les referències a la formació política Ciutadans 


efectuades al programa Els matins (TV3) del 18 de març de 2014. 
Data: 21/5/2014 
 


 Acord 78/2014 d’aprovació de l’Informe “El tractament de les informacions sobre 
violència masclista en els teleinformatius. Anàlisi del seguiment de les 
Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de 
comunicació”. 
Data: 10/6/2014 
 


 Acord 84/2014 sobre l’anàlisi de les referències a la formació política Ciutadans 
efectuades en el programa La segona hora (RAC1) del 14 de març de 2014. 
Data: 26/6/2014 
 


 Acord 85/2014 sobre l’anàlisi de les referències a la formació política Ciutadans 
efectuades en el programa La tribu (Catalunya Ràdio) del 13 de febrer de 2014. 
Data: 26/6/2014 
 


 Acord 115/2014 sobre una entrevista al senyor Manuel Cruz i una edició de la secció 
“El comentari de l’Empar Moliner” al programa Els matins (TV3) els dies 9 i 10 d’abril 
de 2014. 
Data: 17/9/2014 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 115/2014. 
Data: 17/9/2014 
 


 Acord 133/2014 sobre les referències a Societat Civil Catalana efectuades en el 
programa El matins (TV3) de l’1 de juliol de 2014. 
Data: 29/10/2014 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 133/2014. 
Data: 29/10/2014 
 


 Acord 145/2014 sobre les referències al president del Generalitat efectuades en el 
programa Espejo público (Antena 3 TV) del prestador de serveis Atresmedia 
Corporación de Medios de Comunicación, SA, en l’emissió del 15 d’octubre de 2014. 
Data: 25/11/2014 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 145/2014. 
Data: 25/11/2014 
 


 Acord 146/2014 sobre l’anàlisi d’un comentari efectuat durant la transmissió del partit 
PSG-FC Barcelona de la Lliga de Campions, emès per TV3 el 30 de setembre de 2014. 
Data: 3/12/2014 


 
QUOTES DE DIFUSIÓ I DE FINANÇAMENT 


 Acord 162/2014 sobre la verificació del compliment per part de la CCMA, SA, de les 
obligacions de difusió i finançament d’obres audiovisuals europees. Any 2013. 
Data: 22/12/2014 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_48_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_48_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_48_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_48_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_70_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_70_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_78_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_78_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_78_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_78_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_84_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_84_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_85_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_85_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_115_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_115_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_115_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_115_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_115_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_115_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_133_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_133_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_133_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_133_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/20141125_acord_145_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/20141125_acord_145_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/20141125_acord_145_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/20141125_acord_145_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_145_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_145_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_146_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_146_2014.pdf

https://translate.google.es/?hl=es&tab=wT#ca/es/Acord%20162%2F2014%20sobre%20la%20verificaci%C3%B3%20del%20compliment%20per%20part%20de%20la%20CCMA%2C%20SA%2C%20%20de%20les%20obligacions%20de%20difusi%C3%B3%20i%20finan%C3%A7ament%20d%E2%80%99obres%20audiovisuals%20europees.%20Any%202013

https://translate.google.es/?hl=es&tab=wT#ca/es/Acord%20162%2F2014%20sobre%20la%20verificaci%C3%B3%20del%20compliment%20per%20part%20de%20la%20CCMA%2C%20SA%2C%20%20de%20les%20obligacions%20de%20difusi%C3%B3%20i%20finan%C3%A7ament%20d%E2%80%99obres%20audiovisuals%20europees.%20Any%202013
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COMUNICACIONS COMERCIALS 


 Acord 10/2014 sobre l’aprovació de l’Informe sobre els estereotips de gènere en la 
publicitat de joguines durant la campanya de Nadal 2013-2014. 
Data: 5/02/2014 
 


 Acord 28/2014 en relació amb l’espot “Primàries obertes 2015” emès pel prestador de 
serveis de comunicació audiovisual Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 
SPM, el 20 de març de 2014. 
Data: 24/3/2014 
 


 Acord 43/2014 en relació amb el requeriment de cessament de l’emissió de la 
televenda del producte d’aprimament Slimvia al prestador de serveis de comunicació 
audiovisual Emissions Digitals de Catalunya, SAU. 
Data: 24/3/2014 


 
MISSIONS DE SERVEI PÚBLIC 


 Acord 51/2014 sobre l’aprovació de l’Informe de control del compliment de les 
missions específiques de servei públic competència de la Generalitat de Catalunya. 
Any 2012. 
Data: 9/4/2014 


 
ACTUACIONS DIVERSES SOBRE CONTINGUTS DE LA PROGRAMACIÓ 


 Acord 46/2014 en relació amb l’expedient sancionador núm. 15/2013-S (Tipologia de 
programació. Rock FM) incoat al prestador de serveis de ràdio Onda Ramblas, SAU. 
Data: 9/4/2014 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 46/2014. 
Data: 9/4/2014 


  
 Acord 156/2014 sobre el període d’informació prèvia de l’expedient sancionador 


7/2014-S (Manca de difusió de les comunicacions d’interès públic del Govern) obert a 
Ràdio España de Barcelona, SA (SER). 
Data: 17/12/2014 
 


 Acord 157/2014 sobre el període d’informació prèvia de l’expedient sancionador 
8/2014-S (Manca de difusió de les comunicacions d’interès públic del Govern) obert a 
Uniprex, SAU. 
Data: 17/12/2014 
 


 Acord 158/2014 sobre el període d’informació prèvia de l’expedient sancionador 
9/2014-S (Manca de difusió de les comunicacions d’interès públic del Govern) obert a 
Editorial Catalana de Televisión y Radio, SAU (COPE). 
Data: 17/12/2014 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_10_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_10_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_28_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_28_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_28_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_28_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_43_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_43_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_43_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_43_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_51_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_51_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_51_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_51_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Vot_particular_E_Malaret_C_Figueras_Acord_46_2014_Onda_Ramblas.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_156_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_156_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_156_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_156_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord2_157_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord2_157_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord2_157_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord2_158_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord2_158_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord2_158_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord2_158_2014.pdf
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3. Prestadors 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya garanteix el compliment de les 
obligacions dels prestadors de comunicació audiovisual derivades del que 
estableixen la normativa vigent i els compromisos assumits pels prestadors. 


Així mateix, el Consell té competència plena sobre l’atorgament de les 
llicències que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual i 
autoritza la formalització de negocis jurídics sobre les llicències de 
comunicació audiovisual i les modificacions de l’estructura accionarial dels 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual, així com la revisió i 
l’extinció de les llicències. 


3.1 Llicències 
Llicències  


Informes 2 
Acords 2 


 
El CAC va adjudicar l’explotació comercial de 22 llicències de ràdio en freqüència 
modulada. El CAC, que va rebre 224 sol·licituds, va adjudicar les llicències 
mitjançant el sistema de concurs públic. 


Per a la convocatòria del concurs i el seu procediment d’atorgament, així com per 
als criteris d’adjudicació de les llicències, el CAC es va regir pels articles 50, 51 i 52 
de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya 
(LCA). 


Segons les bases, l’objecte del concurs eren 23 llicències per a la prestació de 
serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació 
de freqüència de titularitat privada, reservades per a Catalunya, de conformitat amb 
la planificació que preveu el Pla tècnic nacional de radiodifusió sonora en ones 
mètriques amb modulació de freqüència, aprovat pel Reial decret 964/2006, d’1 de 
setembre. La freqüència corresponent a Manresa-Montserrat va quedar pendent. 


De conformitat amb la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la 
comunicació audiovisual (LGCA), les llicències de ràdio es van adjudicar per un 
termini de 15 anys, sens perjudici de les possibles renovacions que en preveu 
l’article 28 d’aquesta llei (Acord 104/2014). 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_104_2014.pdf
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3.2 Negocis jurídics 
Negocis jurídics  


Informes 11 
Acords 11 


 
Pel que fa als negocis jurídics aprovats pel CAC durant el 2014, destaquen dos 
acords que han estat publicats al web de la institució. 


En primer lloc, el CAC va autoritzar l’arrendament de les llicències de televisió 
digital local, fins aleshores explotades comercialment sota la marca Canal Català, a 
favor de l’empresa Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL (El Punt Avui 
Televisió). 


Les llicències de televisió digital local que van obtenir autorització per ser 
arrendades corresponien a les demarcacions següents: Barcelona (programa 2 del 
canal 48), Sabadell (programa 1 del canal 39), Lleida (programa 3 del canal 50), 
Blanes (programa 3 del canal 42), Tarragona (programa 2 del canal 54), i Vic 
(programa 3 del canal 35). 


La sol·licitud d’arrendament de les llicències esmentades va ser presentada 
conjuntament per Nicola Pedrazzoli, en representació de Publicitat i Comunicació 
del Vallès, SL, i per Joan Vall Clara, en representació de Xarxa de Serveis i de 
Comunicacions 2014, SL. 


El règim jurídic aplicable a l’arrendament de les llicències de prestadors de serveis 
de televisió és la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació 
audiovisual (LGCA), que té caràcter de legislació bàsica. L’article 29 de la LGCA 
estableix que es poden arrendar les llicències amb l’autorització prèvia de l’autoritat 
audiovisual competent si es compleixen una sèrie de condicions (Acord 52/2014). 
L’Acord es va aprovar amb un vot particular. 


En segon lloc, arran de la decisió del Govern central d’eliminar un canal múltiple de 
la CCMA i per tal de mantenir l’emissió de TV3 en alta definició, el Consell va 
autoritzar l’arrendament de la llicència per a la prestació del servei de comunicació 
audiovisual mitjançant el programa EDC2, amb una capacitat equivalent de 8 Mbps, 
del canal múltiple del qual és titular Emissions Digitals de Catalunya, SAU (EDC, 
SAU), propietat del Grupo Godó, a favor de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA), amb caràcter provisional, atesa l’excepcionalitat d’interès 
públic que el justificava. 


L’Acord del CAC es va originar arran de la petició conjunta de l’entitat EDC, SAU, i 
de la CCMA. 


La llicència d’EDC, SAU, permet explotar els quatre canals d’un canal múltiple 
nacional de TDT, un dels quals correspon a la denominació EDC2 i que, abans de 
la sol·licitud, emetia sota la marca comercial de Bom. 


La CCMA va aportar un informe justificatiu sobre l’interès públic de mantenir les 
emissions del canal de TV3 en alta definició. Entre altres arguments, va assenyalar 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_52_2014_nou.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Vot_particular_Acord_52_2014.pdf
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que totes les eines de producció professional eren en HD, que el parc de 
televisions en HD a Catalunya superava el 50%, que totes les televisions públiques 
i privades europees tenien serveis en HD i que tots els competidors principals de 
TV3 tenien, com a mínim, dos canals en HD. 


Segons l’Acord del CAC, la prestació de serveis públics mitjançant l’arrendament 
d’un programa pertanyent a una llicència s’havia d’establir amb caràcter provisional 
i excepcional en consideració a les necessitats d’interès públic que suposava 
mantenir les actuals emissions de la CCMA. L’Acord precisava que el contracte 
podia tenir una vigència mínima obligatòria de 18 mesos i un termini màxim de 4 
anys, que segons el CAC es considerava suficient a l’efecte de permetre a la 
CCMA reordenar i racionalitzar d’una manera efectiva la prestació del servei públic 
(Acord 164/2014). 


Pel que fa a la resta d’actuacions sobre negocis jurídics, el Consell va autoritzar 
l’any 2014 la transmissió de la llicència per a la prestació del servei de televisió 
digital local, del programa número 2 del canal 34, amb referència TL03T, de la 
demarcació de Tortosa, per part de la societat Canal 21 Ebre, SLU a favor de la 
societat Televisió Teveon Ebre, SLU; la transmissió de la llicència per a la prestació 
de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb 
modulació de freqüència corresponent a la localitat de Tortosa (103.9 MHz) per part 
de la societat La Veu de l’Ebre, SL, a favor de la societat Imagina Ràdio, SL; la 
transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual 
radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència corresponent a la 
localitat de Tortosa (101.9 MHz) per part de la societat Unidad Editorial Información 
Deportiva, SLU, a favor de la societat Unidad Editorial Radio, SLU. 


Així mateix, el Consell va acordar l’autorització de l’arrendament de la llicència per 
a la prestació del servei de televisió digital local del programa número 3 del canal 
34, amb referència TL03T, de la demarcació de Tortosa, per part de la societat 
Tortosa Televisió, SL a favor de la societat Ebre Digital, SL; i l’arrendament de la 
llicència per a la prestació del servei de televisió digital local, del programa número 
2 del canal 49 amb referència TL05B, de la demarcació de Manresa, per part de la 
societat Televisió de Manresa, SLU a favor de la societat Televisió del Berguedà, 
SL. 


També va autoritzar-se l’any 2014 l’arrendament de la llicència per a la prestació de 
serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència de la localitat de Girona (103.4MHz), per part del Bisbat 
de Girona, a favor de la Fundació Missatge Humà i Cristià. 


Finalment, pel que fa a la modificació d’estructures accionarials o empresarials de 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual, el Consell va aprovar un negoci 
jurídic consistent en una operació mercantil de transmissió de participacions 
socials; un altre negoci jurídic de transmissió de participacions socials i fusió per 
absorció; i, per últim, un negoci jurídic d’autorització d’una fusió per absorció i, en 
conseqüència, la transferència de la titularitat de les respectives llicències per a la 
prestació del servei de radiodifusió. 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_164_2014.pdf
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3.3 Contractes programa i reglaments 
d’organització i funcionament del servei públic 
audiovisual 


Contractes programa  
Informes 6 
Acords 6 


 
Durant l’any 2014 el CAC va aprovar quatre contractes programa, com ara la 
proposta de contracte programa entre l’Ajuntament de Barcelona i Informació i 
Comunicació de Barcelona, SA, SPM, per a la prestació durant el període 2014-
2017 dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona. 


Així mateix, si bé les competències del Consell en la definició del règim de 
prestació del servei públic audiovisual local incideixen de forma pràcticament 
exclusiva en l’àmbit de l’elaboració del contracte programa corresponent, va 
informar dos reglaments d’organització del servei públic audiovisual de ràdio en el 
marc de la col·laboració i la cooperació entre diferents administracions públiques. 


3.4 Recursos administratius i contenciosos 
administratius 


Recursos administratius i contenciosos 
administratius 


 
Informes 1 
Acords 12 


 
En relació amb l’activitat derivada dels recursos interposats pels prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual arran de l’activitat ordinària del Consell, 
destaca l’Acord 46/2014 (ja esmentat en l’apartat 2.7) mitjançant el qual es va 
declarar el prestador de serveis de ràdio Onda Ramblas, SAU, responsable de la 
comissió de tres infraccions greus, per l’incompliment de les propostes de 
programació incloses en les ofertes presentades. Aquesta resolució va ser 
ratificada mitjançant un Acord, que va desestimar el recurs de reposició interposat 
per Onda Ramblas. 


Així mateix, el CAC va realitzar un informe i un acord relatiu a un recurs potestatiu 
de reposició interposat contra l’Acord 104/2014, de 3 de setembre, del Ple del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, mitjançant el qual s’eliminava del 
procediment d’adjudicació la persona recorrent. 


D’altra banda, es van desestimar els quatre recursos potestatius de reposició 
interposats contra els acords 63/2014, 64/2014, 65/2014 i 66/2014, de 14 de maig, 
mitjançant els quals es declarava el recorrent responsable de la comissió d’una 
infracció molt greu, tipificada a la lletra c de l’article 132 de la LCA. 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras63.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.64_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_2_66.2_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac.65_INGEST_R.Sacionadora_TV_NACIONAL_3_66.3_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/infraestructuras55.pdf
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Finalment, el prestador Emissions Digitals de Catalunya, SAU, va interposar un 
recurs contenciós administratiu contra l’Acord pel qual s’aprova la liquidació de la 
taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte de les activitats de prestació 
dels serveis de comunicació audiovisual corresponent a l’exercici 2013.  


3.5 Taxes 
Taxes  


Informes 2 
Acords 7 


 
L’any 2014 es va aprovar la liquidació de la taxa per actuacions de control i 
d’inspecció respecte de les activitats de prestació dels serveis de comunicació 
audiovisual corresponent a l’exercici de 2014, que han d’abonar les persones 
físiques i jurídiques que presten els serveis de comunicació audiovisual. Aquesta 
taxa es merita amb l’atorgament dels títols habilitants, té caràcter periòdic i en les 
anualitats successives la meritació es produeix l’1 de gener de cada any. La taxa té 
caràcter finalista, per la qual cosa, els ingressos de la taxa resten afectats al 
finançament del cost del servei prestat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix la lletra g de l’article 115 de la LCA, en relació amb 
l’article 116 de la mateixa norma. 
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Total d’actuacions en relació amb els 
prestadors 


Llicències  
Informes 2 
Acords 2 


Negocis jurídics  
Informes 11 
Acords 11 


Contractes programa  
Informes 6 
Acords 6 


Recursos administratius i contenciosos administratius  
Informes 1 
Acords 12 


Taxes  
Informes 2 
Acords 7 


Total  
Informes 22 
Acords 38 


 
Relació d’acords publicats a la web 
LLICÈNCIES 


 Acord 17/2014 sobre l’ampliació del termini per resoldre el concurs públic per a 
l’adjudicació de llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual 
radiofònica en ones mètriques amb FM de titularitat privada a Catalunya. 
Data: 19/2/2014 
 


 Acord 104/2014 sobre la resolució del concurs públic per a l’adjudicació de vint-i-tres 
llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en 
ones mètriques amb modulació de freqüència de titularitat privada de Catalunya. 
Data: 3/9/2014 


 
NEGOCIS JURÍDICS 


 Acord 52/2014 en relació amb la sol·licitud d’autorització de Publicitat i Comunicació 
del Vallès, SL, i de Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL, per a l’arrendament 
de llicències per a la prestació de serveis audiovisuals de TDT locals. 
Data: 11/4/2014 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 52/2014. 
Data: 11/4/2014 
 


 Acord 164/2014 sobre l’arrendament de la llicència per a la prestació del servei de 
comunicació audiovisual mitjançant el programa EDC2, del canal múltiple de 
titularitat d’Emissions Digitals de Catalunya, SA, a favor de l’entitat mercantil pública 
CCMA. 
Data: 22/12/2014 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_17_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_17_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_17_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_17_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_104_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_104_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_104_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_104_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_52_2014_nou.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_52_2014_nou.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_52_2014_nou.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_52_2014_nou.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Vot_particular_Acord_52_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Vot_particular_Acord_52_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_164_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_164_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_164_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_164_2014.pdf
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4. Normativa 
L’article 117 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya, reconeix la potestat reglamentària del Consell en 
els àmbits relatius a les condicions aplicables als títols habilitants per a 
l’exercici de la llibertat de comunicació i a les obligacions a què resten 
subjectes els prestadors i els distribuïdors de serveis de comunicació 
audiovisual d’acord amb la Llei. Les disposicions de caràcter general 
adoptades pel Consell reben el nom d’instruccions generals i són vinculants 
per als prestadors de serveis de comunicació audiovisual. 


D’altra banda, d’acord amb l’article 79 de la mateixa llei i la lletra i de l’article 
10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, el Consell ostenta la potestat, entre d’altres, 
de promoure l’adopció de normes d’autoregulació del sector audiovisual, 
funció que duu a terme mitjançant l’establiment d’acords entre els diversos 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual, orientats a l’adopció 
voluntària de codis de conducta en matèria de continguts. 


Així mateix, el Consell, en l’àmbit de la seva actuació, promou l’adopció de 
normes d’autoregulació i elabora recomanacions que no tenen caràcter 
vinculant adreçades als prestadors per tal de garantir el compliment de la 
legislació audiovisual vigent. 


4.1 Recomanacions 
El CAC, el Departament de Benestar i Família i el Col·legi de Periodistes de 
Catalunya van  elaborar la publicació “Com informar dels maltractaments infantils. 
Manual d’estil per a mitjans de comunicació”. El document contenia 12 
recomanacions per a empreses i professionals dels mitjans de comunicació, per tal 
de proporcionar-los elements de reflexió i pautes per informar sobre els infants i els 
adolescents maltractats. 


L’objectiu de la publicació era facilitar eines als mitjans de comunicació i a les 
empreses periodístiques perquè, a l’hora d’abordar una notícia sobre maltractament 
infantil, ho fessin d’una manera responsable i tinguessin en compte les 
recomanacions consensuades entre la professió i diverses veus reconegudes en 
l’àmbit de la infància. 


El manual desplegava l’article 85 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, i presentava  el tractament informatiu dels 
maltractaments des d’un doble vessant: el compliment dels drets de la Convenció 
sobre els Drets de l’Infant de Nacions Unides (1989) i la seva concreció en el Pacte 
per a la Infància a Catalunya (2013), i la necessària sensibilització sobre la 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/com_informar_maltractament.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/com_informar_maltractament.pdf
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vulnerabilitat infantil i la importància de les bones pràctiques en la difusió dels drets 
dels infants, que han de ser vistos com a subjecte de dret. 


4.2 Convenis 
Convenis  


Informes 6 
Acords 6 


 


 


Durant el 2014 el Consell va signar sis convenis de col·laboració amb diverses 
entitats, institucions i universitats. 


En primer lloc, el CAC va signar un conveni amb el Clúster de la Indústria 
Audiovisual de Catalunya, amb l’objectiu de col·laborar en la promoció, el 
coneixement, la difusió i l’enfortiment del sector audiovisual català. El text  preveia 
també el foment de punts de trobada dels diversos actors del sector (Acord 
8/2014). 


En segon lloc, el Consell va signar un conveni de col·laboració amb el Departament 
de Salut. En aquest cas, l’objectiu era vetllar perquè la informació que es dóna en 
continguts de publicitat i promoció s’ajustés al que estableix la normativa vigent. El 
conveni també preveia emprendre accions contra l’estigma de les malalties mentals 
(Acord 18/2014). 


En tercer lloc, el CAC i la Mobile World Capital Barcelona van subscriure un 
conveni marc de col·laboració, que tenia tres eixos: l’aposta per l’anàlisi i el 


Boi Ruiz i Roger Loppacher, el 2 d’abril. 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Annex_Acord_8_2014_CONVENI_CLUSTER-CAC_SIGNAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Annex_Acord_8_2014_CONVENI_CLUSTER-CAC_SIGNAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Annex_Acord_18_2014_Conveni_Salut.pdf
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coneixement del sector; l’impuls dels punts de trobada entre els actors del sector, i 
la promoció de mesures per vetllar pels drets de les persones usuàries, 
especialment dels menors, en relació amb els serveis de comunicació audiovisual 
en mobilitat (Acord 44/2014). 


En quart lloc, l’autoritat audiovisual catalana i la Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina) van signar un conveni de col·laboració per tal de coordinar relacions de 
cooperació entre totes dues institucions mitjançant la col·laboració acadèmica, 
científica i cultural, així com la transferència de tecnologia (Acord 81/2014). 


En cinquè lloc, el CAC i el Departament d’Ensenyament van subscriure un conveni 
marc de col·laboració que tenia com a element més destacat la introducció de 
l’educació en comunicació audiovisual als centres educatius de Catalunya. El 
conveni establia que s’estudiarien els mecanismes per aconseguir aquest objectiu, 
com ara una eventual variació del currículum escolar i la realització de setmanes 
temàtiques dedicades a l’alfabetització audiovisual (Acord 154/2013). 


En sisè lloc, finalment, el Consell va signar un conveni amb l’Institut Català de les 
Dones per organitzar sessions de formació sobre el tractament de la violència 
masclista en els mitjans de comunicació. Els tallers anaven adreçats a estudiants 
universitaris de comunicació (Acord 132/2014). 


4.3 Modificació de l’Estatut orgànic i de 
funcionament 


Estatut orgànic  
Informes 1 
Acords 2 


 
El CAC va aprovar la modificació de l’apartat 2 de l’article 6 de l’Estatut orgànic i 
de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya pel que fa als vots 
particulars dels membres de l’organisme. 


La modificació va consistir a afegir-hi un paràgraf que establia que els membres 
que discrepin de l’acord majoritari podran formular vots particulars. Afegia que el 
vot expressarà únicament l’opinió dissident en relació amb la part dispositiva de 
l’acord o en relació amb la causa que el motiva. La modificació establia també que 
els vots particulars es notificarien a les persones interessades al mateix temps que 
el text de l’acord i que tot seguit es publicarien a la pàgina web del Consell. 


La modificació es va iniciar amb un acord del Ple del Consell el 15 de maig de 2013 
i, d’acord amb la normativa, va ser lliurada a la Comissió Jurídica Assessora perquè 
n’emetés el dictamen preceptiu, que es va subscriure en data del 3 d’octubre de 
2013. Finalment, el 22 de gener de 2014, el Ple del CAC va aprovar l’Acord 5/2014, 
pel qual es modificava l’Estatut orgànic i de funcionament en el sentit esmentat. 


 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_44_2014_combinat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Rosario.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_154_2013_combinat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_132_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_05_2014.pdf
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4.4 Llei del cinema i foment del sector 
Llei del cinema i foment del sector  


Informes 2 
Acords 2 


 
El CAC va realitzar dos informes previs: un en relació amb l’Avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema, i un altre amb 
l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital, d’acord amb el que disposa la lletra a 
de l’article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya. 


Total d’actuacions en relació amb la normativa 
Convenis  


Informes 6 
Acords 6 


Estatut orgànic  
Informes 1 
Acords 2 


Llei del cinema i foment del sector   
Informes 2 
Acords 2 


Total  
Informes 9 
Acords 10 


 
Relació d’acords publicats a la web 
CONVENIS 


 Acord 8/2014 sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya. 
Data: 17/3/2014 
 


 Acord 18/2014 sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
Data: 2/4/2014 
 


 Acord 44/2014 d’aprovació del conveni marc entre el CAC i la Mobile World Capital 
Foundation. 
Data: 2/4/2014 
 


 Acord 81/2014 d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i la Universidad Nacional de Rosario. 
Data: 17/6/2014 
 


 Acord 154/2013 d’aprovació del conveni marc entre el CAC i el Departament 
d’Ensenyament. 
Data: 11/12/2014 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Annex_Acord_8_2014_CONVENI_CLUSTER-CAC_SIGNAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Annex_Acord_8_2014_CONVENI_CLUSTER-CAC_SIGNAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Annex_Acord_18_2014_Conveni_Salut.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Annex_Acord_18_2014_Conveni_Salut.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_44_2014_combinat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_44_2014_combinat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Rosario.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Rosario.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_154_2013_combinat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_154_2013_combinat.pdf
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 Acord 132/2014 d’aprovació del conveni específic de col·laboració entre el Consell de 


l’Audiovisual de Catalunya i l’Institut Català de les Dones. 
Data: 29/10/2014 


 
ESTATUT ORGÀNIC 


 Acord 5/2014 pel qual s’aprova la modificació de l’apartat 2 de l’article 6 de l’Estatut 
orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, aprovat 
mitjançant l’Acord 3/2001, de 28 de febrer. 
Data: 22/1/2014 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_132_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_132_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_05_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_05_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_05_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_05_2014.pdf
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5. Noves plataformes 
El sector audiovisual està immers en un procés profund de convergència dels 
serveis i de les plataformes de comunicació. La Comissió de Plataformes 
Audiovisuals, Xarxes i Tecnologia és l’eina de què disposa el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya per reflexionar sobre les transformacions que 
s’estan produint al sector, així com per estudiar els nous hàbits de consum, 
els nous models de negoci, la connectivitat multidispositiva o l’enllaç amb les 
xarxes socials, entre altres aspectes. 


El CAC va organitzar la Jornada sobre loudness “Els canvis de sonoritat a les 
televisions” el 22 de maig a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicacions de Barcelona. 


El conseller secretari del CAC i coordinador de la Comissió de Plataformes 
Audiovisuals, Xarxes i Tecnologia, Daniel Sirera, va presentar la jornada i va 
explicar que el regulador audiovisual català ha impulsat una sèrie de mesures per 
conscienciar els prestadors de televisió i els seus directius, així com els publicistes, 
que un canvi de programa o de canal no pot suposar un canvi de sonoritat per a la 
persona espectadora. 


 


Daniel Sirera, Emili Planas i Josep Ramon Casas, el 22 de maig. 
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La jornada va comptar amb els ponents següents: Llorenç Gómez (TV3), Josep 
Ramon Casas (ETSETB-UPC), Jordi Cenzano (8tv), Emili Planas (Mediapro) i 
Daniel Sirera. 


Els experts van coincidir en el fet que és essencial un canvi de mentalitat per part 
dels directius de les cadenes i dels publicistes per actuar de forma consensuada i 
aconseguir que tot el sector audiovisual alhora compleixi la recomanació europea 
sobre aquest fenomen per acabar amb el que van anomenar loudness war. 


El Consell va iniciar el 2014 les Jornades Tecnològiques del CAC, que tenen un 
caràcter tècnic i que s’adrecen, tant per la temàtica com pels destinataris, a 
professionals del sector audiovisual. El 4 de desembre es va dur a terme la primera 
sessió, sota el títol “L’impacte de les xarxes socials en la programació de la 
televisió i la ràdio”.  


La sessió va anar a càrrec de la cap de Noves Finestres i Mitjans B2B a Mitjans 
Digitals de la CCMA, Judith Argila; del director de Social TV de Kantar Media, 
Carlos Sánchez, i de la periodista especialitzada en noves tecnologies Gina Tost. 
Tots tres van analitzar com les xarxes socials generen un increment de l’audiència 
dels programes de televisió tradicionals i que per aquesta raó convé implementar 
estratègies per tenir-hi la presència adequada, així com per abordar les crisis que 
es generen en el món digital. 
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6. Recerca 
Per a l’acompliment de les seves funcions, el Consell requereix dades i 
informació del sector audiovisual actualitzades constantment. Per això, la 
recerca és una de les activitats del CAC en un sector en transformació 
constant. 


D’una banda, duu a terme activitats internes de recerca al servei del Consell, 
com són la recollida de dades, l’anàlisi d’informació i la gestió del 
coneixement del sector. De l’altra, desenvolupa una activitat externa, com ara 
donar resposta a consultes provinents d’entitats o col·laborar amb 
organismes que tenen l’audiovisual i l’anàlisi d’aquest sector com a part de la 
seva activitat. Finalment, el Consell contribueix a les activitats d’institucions 
específicament de recerca mitjançant l’edició de publicacions, com per 
exemple la revista científica Quaderns del CAC. També dóna suport a la 
recerca acadèmica mitjançant les convocatòries de premis a la recerca. 


6.1 Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 
2012-2013 
El Consell va publicar l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2012-2013 en 
format electrònic, que va presentar al Parlament i al Govern d’acord amb el que 
estableix l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya. 
 


 


  
L’Informe va introduir canvis en la seva estructura 
arran de l’evolució que ha experimentat el sector 
de l’audiovisual. En efecte, la convergència en 
l’audiovisual no només tenia un vessant 
tecnològic, sinó que incloïa noves lògiques 
econòmiques, legals, productives, de distribució i 
de consum. 


Fins aleshores, l’Informe de l’audiovisual 
s’estructurava en la separació de mitjans i de 
plataformes (ràdio, televisió i internet), divisió que 
la convergència va desvirtuar. Per aquesta raó, 
l’Informe 2012-2013 es va basar en un nou 
“empaquetament” de la informació i va analitzar el 
sector per conceptes i no pas per mitjans. 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/informe_audio_2012_2013.pdf
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D’aquesta manera, l’Informe va incorporar quatre capítols dedicats, respectivament, 
a: 


 Legislació del sector audiovisual. 
 Estructura economicoempresarial del sector audiovisual. 
 Oferta de continguts audiovisuals a Catalunya. 
 Consum audiovisual a Catalunya. 


6.2 Quaderns del CAC 
El 2014 es va publicar el número 40 de la revista científica Quaderns del CAC, un 
monogràfic dedicat a la infància, l’adolescència i l’educació en comunicació 
 


audiovisual, amb contribucions que analitzen el 
consum adolescent de ficció televisiva, la 
publicitat adreçada a menors d’edat, el grau de 
coneixement en comunicació audiovisual a 
batxillerat o la creació d’identitats en joves 
mitjançant l’elaboració de documentals.  


Completava el número un estudi exhaustiu 
sobre el tancament de la Radiotelevisió 
Valenciana, centrat sobretot en les 
conseqüències jurídiques relacionades amb les 
garanties de servei públic. I, finalment, hi havia 
una anàlisi crítica de discurs sobre la cobertura 
informativa del terratrèmol d’Haití. El número 40 
de la revista es va publicar en format electrònic 
en català i en castellà. 


 


 


6.3 Premis a la investigació 
Teresa de la Hera Conde-Pumpido va ser la guanyadora dels XXVI Premis CAC a 
la investigació en comunicació audiovisual, amb la recerca Persuasive 
Structures in Advergames. Conveying Advertising Messages through Digital 
Games. Així mateix, va obtenir una menció especial el treball titulat La Educación 
en Comunicación en Catalunya: percepciones, enfoques y perspectivas en la 
Secundaria Obligatoria, de Sonia Ballano Macías. 



http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&Jyc%3D&NDE%3D

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Teresa_hera.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Teresa_hera.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Teresa_hera.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Sonia_ballano.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Sonia_ballano.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Sonia_ballano.pdf
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Aquest guardó pretén donar reconeixement i difusió a la recerca en comunicació. 
Es van presentar a la convocatòria 12 treballs i el jurat va estar constituït per la 
presidenta dels Premis, Elisenda Malaret i Garcia, i pels vocals Joan Botella Corral, 
Arantxa Capdevila Gómez, Javier Díaz Noci, Rosa Franquet Calvet i Matilde 
Obradors Barba. La secretària va ser Silvia Montilla Castillo. 


  


Teresa de la Hera, Salvador Alsius i Roger Loppacher, el 15 de desembre. 
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7. Relacions amb la 
societat i educació 
en comunicació 
audiovisual 
 
El CAC disposa de tres eines per relacionar-se amb la ciutadania: el Servei de 
Relació amb els Usuaris de l’Audiovisual, la Mesa per a la Diversitat en 
l’Audiovisual i el Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual.  


Així mateix, el Consell col·labora amb associacions, entitats i altres 
institucions en qüestions relacionades amb la sensibilització social 
mitjançant actuacions de caràcter divers, especialment pel que fa al gènere i 
a la infància. 


7.1 Relació amb les persones usuàries 
El Servei de Relació amb els Usuaris de l’Audiovisual ofereix diverses vies als 
ciutadans (telefònica, postal, correu electrònic, pàgina web i Twitter) per fer arribar 
les seves queixes, opinions i suggeriments sobre els continguts audiovisuals. 
Durant el 2014 el CAC va modificar l’apartat del web relatiu a les queixes i els 
suggeriments per tal de facilitar-ne la presentació. 


Al llarg del 2014 el Consell, mitjançant el Servei de Relació amb els Usuaris de 
l’Audiovisual, va rebre un total de 200 comunicacions, entre queixes i consultes. 
Gairebé totes les queixes feien referència a l’incompliment de la normativa, mentre 
que un segon focus de preocupació va ser la protecció dels infants i dels joves. 
Totes les consultes es van analitzar i, en funció dels casos, unes van rebre 
resposta per carta o correu electrònic i altres van donar lloc als corresponents 
acords del CAC. 


Una segona via per presentar queixes va ser l’aplicació per a dispositius mòbils 
MediaKids, que permet als infants i joves, així com també a la població en general, 
denunciar continguts multimèdia potencialment lesius per als seus drets. L’aplicació 
va ser desenvolupada per l’Institut de Dret i Tecnologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (IDT-UAB), i es va emmarcar dins del programa de recerca 







Consell de l’Audiovisual de Catalunya 38 


Memòria 
CAC  


 


d’excel·lència RecerCaixa que impulsa l’Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques. 


Tipus Comunicacions 
Consultes 53 
Queixes 147* 
Total 200 


 
*A les 147 queixes cal afegir-hi 59 queixes més que s’han acumulat per 
coincidència en l’objecte de queixa. 
Motius de queixa 


Temes Nombre de 
queixes % 


Incompliment de la normativa 60 40,8 
Protecció dels infants i dels joves 18 12,2 
Pluralisme 7 4,8 
Discriminació de les persones 6 4,1 
Discriminació per raó de gènere 6 4,1 
Altres 5 3,4 
Dret a la imatge i a l’honor 5 3,4 
Publicitat il·lícita 5 3,4 
Tractament informatiu 5 3,4 
Incitació a l’odi 3 2,0 
Violència masclista 3 2,0 
Canvi de programació 2 1,4 
Cobertura informativa 2 1,4 
Continguts ofensius 2 1,4 
Manca de respecte 2 1,4 
Manca d’objectivitat i equilibri 2 1,4 
Paraulades 2 1,4 
Violència 2 1,4 
Anorèxia/bulímia 1 0,7 
Criteri del bon gust 1 0,7 
Desprestigi de persones i/o empreses 1 0,7 
Dret a la rectificació 1 0,7 
Excés publicitat 1 0,7 
Fets noticiables 1 0,7 
Fonts informatives 1 0,7 
Incompliments de compromisos 1 0,7 
Publicitat institucional 1 0,7 
Veracitat 1 0,7 
TOTAL 147 100 
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7.2 Fòrum d’entitats de persones usuàries de 
l’audiovisual 
El Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual és un òrgan de 


participació que es va constituir l’any 2001, a iniciativa del 
CAC, amb l’objectiu de ser un marc de referència per 
intercanviar coneixements i idees i donar resposta a les 
demandes de la societat civil en aquest sector. Integren el 
Fòrum 81 entitats, associacions, organismes, universitats, 
sindicats i col·legis professionals interessats en el món de 


les persones usuàries dels mitjans audiovisuals. 


Els menors i la publicitat dels jocs en línia. Propostes per fomentar les bones 
pràctiques. Publicació electrònica editada el mes d’octubre de 2014. El grup de 
treball de persones usuàries de l’audiovisual va considerar que, en els darrer anys, 
la irrupció amb força del joc en línia i de la seva publicitat en diferents suports 
(televisió, ràdio, xarxes socials, etcètera) ha estat un fenomen rellevant socialment i 
més concretament la incidència que pot tenir en els adolescents i els joves –més 
avesats a les tecnologies de la informació–, atesa la seva immediatesa i la facilitat 
per accedir-hi en relació amb el joc presencial. 


A partir d’una anàlisi de la situació actual dels jocs en línia en l’àmbit de la salut 
pública i de la valoració de les normes vigents pel que fa a la regulació d’aquest 
tipus de productes, es van proposar una sèrie de recomanacions adreçades als 
publicistes, a les empreses de jocs d’atzar i a les administracions en relació amb la 
prevenció, la recerca i la regulació. 


El Fòrum va organitzar la Jornada de debat i reflexió “La publicitat del joc en línia 
i els menors d’edat” amb l’objectiu de reflexionar sobre la regulació de la publicitat 
dels jocs d’atzar en línia. La jornada va comptar amb la intervenció del professor 
titular del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de València, Mariano 
Chóliz Montañés, qui dirigeix el postgrau “Addicció al joc i altres addiccions del 
comportament”. En la jornada s’hi va analitzar la influència que la publicitat té sobre 
les actituds i els comportaments de les persones, especialment sobre els 
adolescents. 


La representació de les persones grans a la televisió. Recomanacions. 
Publicació electrònica editada el mes de novembre de 2014. Amb aquestes 
recomanacions el grup de treball de discriminació de les persones va voler  
contribuir a donar resposta als resultats de l’Informe del CAC La representació de la 
gent gran a la televisió, que analitzava una mostra de les emissions de televisió a 
Catalunya durant el primer semestre de l’any 2012. Totes les dades sobre 
presència de gent gran en programes informatius i programes de ficció 
corresponien a aquest informe i es van completar, pel que fa a les dones grans, 
amb algunes de les que se citen a l’informe La representació de les dones a la 
televisió. 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/Publicitat_atzar_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/Publicitat_atzar_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/gent_gran_tv.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i18_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_GENT_GRAN.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i18_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_GENT_GRAN.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i29_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_DONES.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i29_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_DONES.pdf
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7.3 Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual 
La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA) 
és un òrgan de participació creat l’any 2005 a 
iniciativa del CAC, que aplega representants de 
diversos grups culturals, institucions, empreses, 
col·lectius professionals, grups de recerca, 


universitats i mitjans de comunicació interessats a promocionar la multiculturalitat i 
la diversitat en els mitjans audiovisuals de Catalunya. 


VI Jornada de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual “La diversitat, un 
valor afegit”. La Jornada es va organitzar amb l’objectiu de reflexionar sobre el 
què, el com i el per què de la visibilitat i/o invisibilitat en la representació de la 
diversitat a la nostra societat, tant pel que fa a la publicitat com a les sèries de ficció 
de proximitat a la televisió. 


La jornada es va dur a terme a l’auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna 
de la Universitat Ramon Llull (URL). L’acte va comptar amb una conferència 
inaugural per part del periodista Rinke Bok, col·laborador de la secció multicultural 
de la televisió pública holandesa NTR. 


En el decurs de la Jornada es va lliurar el VI Premi per a la Diversitat en 
l’Audiovisual: 


Categoria A. Programa de televisió. Premis ex aequo 


1. Programa Karakia, de Televisió de Catalunya. 


2. Sèrie documental Gitanos a Europa, coproduïda per Televisió de Catalunya i 
diverses televisions europees (Czech TV, HRT, NPS, RAI, RTCG, RTS, 
SVT, TG4, TVP i el Departament de Programes Interculturals de la UER). 


 
Categoria B. Programa de ràdio. Desert 
 
Categoria C. Producció audiovisual. Desmuntatòpics, del Consell de nois i noies 
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i El Parlante. 
Menció especial. Pa’ que sean serios, de Dayon Moiz. 
 
Categoria E. Trajectòria de foment de la diversitat en l’àmbit de la 
comunicació audiovisual. Xavier Giró Martí i l’Observatori de cobertura de 
conflictes. 
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El grup de treball sobre Publicitat i Diversitat va analitzar una mostra de més de 
500 comunicacions comercials a la televisió a partir d’una fitxa d’anàlisi, en què es 
va identificar els personatges principals i secundaris (sexe, edat, procedència, 
fenotip, relació), els escenaris i la veu en off. Entre les conclusions destaca la 
representació escassa de la diversitat sociocultural. Pel que fa l’àudio, tant en 
català com en castellà (tot i que n’hi havien pocs exemples) es va constatar la 
utilització de les varietats dialectals tradicionalment més prestigiades (en el cas del 
català, la central) i la varietat funcional estàndard, tot i que, de vegades, s’hi 
introduïen elements del repertori (o argot) juvenil. 


El grup de treball sobre Ficció i Diversitat va analitzar diverses sèries de 
producció pròpia emeses l’any 2013 per televisió i també websèries de més 
transcendència. A partir d’aquesta primera prospectiva, es van identificar els 
personatges principals i secundaris que representaven a les persones immigrades i 
a partir d’aquesta identificació es va centrar l’anàlisi en aquests personatges per 
veure com evolucionaven. El grup de treball va reflexionar també sobre l’abús dels 
estereotips i del racisme en les sèries mitjançant l’humor i va analitzar si aquestes 
pràctiques eren adequades o no ho eren. 


La Mesa per a la Diversitat va participar en el grup Diversitat en Acció per tal de 
millorar i augmentar la cobertura de la realitat cultural i social als mitjans de 
comunicació de Catalunya. 


La MDA també va prendre part en el grup de treball estatal Plataforma 
NOPREJUICIOS amb la finalitat d’elaborar unes recomanacions en relació amb el  
tractament del col·lectiu gitano. 


La presidenta de la Mesa va comparèixer davant l’Intergrup del Poble Gitano del 
Parlament de Catalunya, l’1 de juliol de 2014, per explicar els objectius de la Mesa 
–actuacions i publicacions– i per valorar la diversitat cultural en els mitjans de 
comunicació, incloent-hi la representació del poble gitano. 


  


VI Jornada de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, el 16 de maig. 
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7.4 Educació en comunicació audiovisual 
L’alfabetització mediàtica és una de les línies de treball que el Consell considera 
fonamental amb vista a complementar la seva tasca de regulació del sector. Els 
Premis El CAC a l’escola en són el principal exemple, ja que promouen l’educació 
en comunicació audiovisual a les aules, amb l’objectiu d’incentivar una recepció i 
una anàlisi crítiques dels futurs ciutadans i ciutadanes digitals. 


El lliurament dels XI Premis El CAC a l’escola va tenir lloc el 16 de juny a l’Auditori 
del CosmoCaixa. A la convocatòria s’hi van presentar 68 treballs, 58 corresponents 
a l’alumnat i 20 corresponents al professorat de diferents centres educatius d’arreu 
de Catalunya. El jurat va estar constituït per la consellera Carme Figueras i Siñol en 
qualitat de presidenta, i per Sue Aran i Ramspott, Joan Ferrés i Prats, Francesc 
Llobet i Dalmases, Silvia Montilla Castillo i Emili Ponts i Carreras. 


 
Premis El CAC a l’escola 2014 


TÍTOL  CENTRE EDUCATIU 
CATEGORIA A: ALUMNAT  I  CENTRES EDUCATIUS 
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA - CICLE INICIAL 
1r  premi Projecte Emma - Un conte de llops Escola Tibidabo (Barcelona) 
2n premi 1r Festival de curts de cinema Escola El Sagrer (Barcelona) 
Menció especial Videoclips: “Superesmorza” i “Fem un salt” Col·legi Sant Pau Apòstol 


(Tarragona) 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 
1r  premi El guió d’un projecte audiovisual Escola Josep Dalmau Carles 


(Girona) 
2n premi Fem una pel·li! Projecte audiovisual Escola Drassanes (Barcelona) 


Lliurament dels XI Premis El CAC a l’escola, el 16 de juny. 
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - PRIMER I SEGON CICLE 
1r  premi Be brave Institut La Garrotxa (Olot) 
2n premi “Cinema a l’aula”. Títol del curtmetratge: 


180º 
Institut Molí de la Vila 
(Capellades) 


Menció especial Construir imatges per conviure Escola Solc (Barcelona) 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA 
1r  premi Bottomless. I de què serveix un llibre 


sense dibuixos ni diàlegs? 
Jesús Cruz Ramos. Institut 
Ramon Coll i Rodés (Lloret de 
Mar) 


2n premi Peter Pan. Creació d’un curtmetratge Rubén Gonzalez Sánchez. 
Institut Antoni Martí i 
Franquès (Tarragona) 


Menció especial El cinema documental Jan Nebot Torrella. Institut 
Maria Aurèlia Capmany 
(Cornellà del Llobregat) 


Menció especial Un dia qualsevol Elisabet Rovira Ribas. Institut 
Les Corts (Barcelona) 


CATEGORIA B: PROFESSORAT DE CENTRES EDUCATIUS 
1r  premi 28 mirades del Ponent Claustre professorat, 


representat per Núria Serra 
Gamisons. Escola Ponent 
(Terrassa) 


2n premi Creació de materials per a la realitat 
augmentada i l’aplicació a l’aula 


Josep Lluís Alzamora Julbe. 
Institut Narcís Oller (Valls) 


7.5 Gènere 
Institut Català de les Dones (ICD) 
L’any 2014, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), l’Institut Català de les 
Dones (ICD) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), van continuar duent a 
terme actuacions coordinades de difusió dels materials didàctics Gènere i mitjans 
de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones. Aquests 
materials, promoguts conjuntament per totes tres institucions, van sorgir d’un 
procés de treball conjunt amb periodistes representants de mitjans, persones 
expertes i entitats. 


El CAC i l’ICD van signar un conveni de col·laboració per organitzar sessions 
monogràfiques de formació adreçades principalment a estudiants universitaris de 
comunicació, amb l’objectiu de donar eines als futurs professionals de la 
comunicació per millorar la representació mediàtica d’aquesta xacra i eradicar-la. 
Els cursos es van impartir en 10 centres universitaris i hi van participar 750 
alumnes. 


Dins del mateix àmbit d’actuacions, el CAC i l’ICD van organitzar la jornada de 
debat “Els estereotips de gènere a la publicitat”, en la que es va proposar crear un 
grup de treball sobre els estereotips de gènere a la publicitat, obert a la participació 
d’experts i persones vinculades a organismes, institucions o entitats relacionades. 
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Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista 


En el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista, de la qual forma part, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
va participar en el Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 
2012-2015, amb la presentació, el juny de 2014, de l’Informe sobre el tractament de 
les informacions sobre violència masclista en els teleinformatius i anàlisi del 
seguiment de les recomanacions en el període octubre-desembre 2013. L’Informe 
també es va presentar a la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament de 
Catalunya en la sessió del 8 d’octubre. 
 


Xarxa d’Instàncies Reguladores Mediterrànies (RIRM) 


Dins de les actuacions previstes en el marc de reflexió de la plataforma de la Xarxa 
d’Instàncies Reguladores Mediterrànies (RIRM), les delegacions de sis reguladors 
audiovisuals es van reunir a Barcelona per impulsar mesures per lluitar contra la 
discriminació per raó de gènere i molt especialment contra els estereotips en l’àmbit 
de les comunicacions comercials. 


A més d’analitzar l’estratègia a seguir i les mesures a adoptar per implementar les 
recomanacions que integren la “Declaració de la RIRM per a la promoció de la 
igualtat de gènere i la lluita contra els estereotips sexistes”, la reunió es va centrar a 
proposar mecanismes per crear una base de dades conjunta i concretar la 
metodologia d’anàlisi dels estereotips a la publicitat. 


En la reunió hi van participar el representants del Consejo Audiovisual de Andalucía 
(CAA), el CAC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
el Conseil Supérieur de l’Audiovisuel francès (CSA), l’Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle marroquina (HACA) i l’Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social portuguesa (ERC). 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actualitat/notespremsa/Traducci_n_indicadores.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actualitat/notespremsa/Traducci_n_indicadores.pdf
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8. Relacions 
institucionals 


8.1 Activitat institucional 
Compareixences i intervencions al Parlament de Catalunya 
El CAC va comparèixer quatre vegades davant comissions del Parlament de 
Catalunya. En primer lloc ho va fer el president del Consell, Roger Loppacher, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la CCMA per presentar la Memòria 
del 2013. En segon lloc, Roger Loppacher va comparèixer davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per exposar el punt de vista del regulador en relació amb el 
Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de 
publicitat institucional per afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació i amb la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual. 


 
En tercer lloc va comparèixer la consellera Carme Figueras davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per presentar l’informe “El tractament de les informacions 
sobre violència masclista en els teleinformatius”. I, en quart lloc, Roger Loppacher  
va comparèixer davant la Comissió de Control de l’Actuació de la CCMA per 
presentar l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2012 i al 2013, 


Compareixença del president del CAC al Parlament, el 31 d’octubre. 
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així com per informar sobre el procés d’arrendament de llicències de Canal Català 
al Grup El Punt Avui. 


D’altra banda, la consellera Carme Figueras va comparèixer davant l’Intergrup del 
Poble Gitano amb la ponència “La representació de les persones gitanes als 
mitjans de comunicació”. 


 
Participació en congressos i seminaris 
Pel que fa a la protecció de la infància i l’adolescència, el CAC va assistir a tres 
congressos. En primer lloc, a la I Jornada Internacional d’Associacions de 
Consumidors de Mitjans Audiovisuals i Meeting EURALVA: “La protecció del menor 
en la convergència digital”. L’acte, organitzat per l’Associació de Consumidors de 
Mitjans Audiovisuals (TAC) i per la Fundación Aprender a Mirar, va tenir lloc al 
Mobile World Centre. En segon lloc, va participar en la jornada “La protecció del 
menor en la convergència digital” i va intervenir en la taula rodona “Alfabetització 
mediàtica: la clau per a garantir un bon ús dels mitjans audiovisuals”. Les activitats 
van tenir lloc a la seu del Mobile World Centre. I, en tercer lloc, va participar en la 
  


 


 


presentació del projecte Mediakids. 
L’acte, organitzat per la UAB i pel 
programa RecerCaixa, que impulsa 
l’Obra Social “La Caixa”, va tenir lloc al 
CaixaForum. 


En l’àmbit de la ràdio, el CAC va 
participar en la 3a jornada del Dia 
Mundial de la Ràdio, organitzada pel 
Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de 
Telecomunicació de Catalunya. 


Pel que fa a la televisió, va participar 
en el Dia Mundial de la Televisió a 
Catalunya, que va tenir lloc al 
TecnoCampus Mataró-Maresme. Així 
mateix, va presentar, a la Universitat de 
València, la ponència “El paper del 
 


CAC en la garantia de la prestació del servei públic audiovisual” en la jornada “Marc 
jurídic i nous reptes per a la futura RTVV pública valenciana”. 


Amb relació a les telecomunicacions, el Consell va participar en la 19a edició de 
la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica. També va assistir a diversos actes 
del Mobile World Congress, que es va fer a la Fira de Barcelona. Igualment, el CAC 
va assistir, a la Universitat de Barcelona, al màster universitari en economia, 
regulació i competència en els serveis públics, i va pronunciar la ponència “La 
regulación del mercado audiovisual” dins del workshop de telecomunicacions. I, 
finalment, va intervenir en la cloenda de la 13a Diada de les Telecomunicacions de 
Catalunya, al CosmoCaixa. 


Aplicació Mediakids, presentada el 4 de desembre. 
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En l’àmbit de la llengua, el CAC va intervenir en la taula rodona “Els grans reptes 
actuals de la radiodifusió televisiva en llengua catalana”, que va organitzar l’Institut 
d’Estudis Autonòmics. 


Pel que fa a la regulació de continguts, el CAC va intervenir en la presentació del 
Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal 
en els mitjans de comunicació social i la publicitat. L’acte va tenir lloc a Barcelona. 
També va pronunciar la conferència “Els nous reptes ètics del periodisme a 
internet”, dins del cicle “Informació vs. Coneixement” organitzat per la Casa 
Golferichs de Barcelona i que va tenir lloc en aquest centre. Així mateix, va 
intervenir en la jornada “Els estereotips de gènere a la publicitat”. L’acte, organitzat 
pel CAC i per l’ICD, va tenir lloc al Palau  Robert. I, finalment, el Consell va rebre la 
direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que va comparèixer 
davant el Ple del Consell a la seu del regulador. 


El Consell va participar en la Jornada “Els mitjans de comunicació al servei de la 
democràcia: present i futur”, organitzada per la Societat Catalana de Comunicació. 
L’acte va tenir lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. També va assistir a 
l’acte de commemoració del 50 aniversari de l’edició del llibre Els altres catalans, 
de Paco Candel, que va tenir lloc al Parlament de Catalunya. 


 
Activitat institucional i reunions 


En l’àmbit de la protecció de la infància i l’adolescència, el CAC va participar a 
Barcelona en la reunió de seguiment del Pacte per a la infància a Catalunya i del 
Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència. També va assistir al III Congreso 
Nacional “Joven y en red”, que va organitzar la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones a Madrid. Així mateix, va participar en el Grup de treball 
Estereotips de gènere als dibuixos animats, una reunió va tenir lloc a la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 


El CAC forma part de la permanent de l’Observatori dels Drets dels Infants i del 
plenari de l’Observatori de la Família. 


Pel que fa a la protecció de col·lectius, el Consell va participar en la reunió 
d’elaboració de les recomanacions per al tractament ètic del poble gitano, 
organitzada per la Federación Nacional de Asociaciones Gitanas Kamira. L’acte va 
tenir lloc a la seu del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no 
Discriminación, a Madrid. També va mantenir una reunió amb la Regidoria de Dona 
i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona per tal de participar en l’elaboració de 
les recomanacions sobre el tractament de les informacions relacionades amb la 
prostitució i l’explotació sexual als mitjans de comunicació. Així mateix, va assistir a 
l’acte de commemoració del 25è aniversari de l’Institut Català de les Dones, que va 
tenir lloc al Parlament de Catalunya. Finalment, va assistir a la VIII Trobada 
Francesc Costa, una sessió formativa i de reflexió de les famílies acollidores Afabar 
que va tenir lloc al CaixaForum. 


En l’àmbit de la ràdio, el CAC va participar en la jornada “Catalunya, un país de 
ràdio”, organitzada a l’Ametlla de Mar per la Federació de Mitjans de Comunicació 
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Local de Catalunya. També va assistir a la inauguració dels estudis de Barcelona 
FM 91.0. 


Pel que fa a la televisió, el CAC va organitzar la jornada sobre loudness “Els 
canvis de sonoritat a les televisions”. La sessió va tenir lloc a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. 


En l’apartat de les telecomunicacions i internet, el CAC va mantenir dues 
reunions amb el Consell Assessor del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de 
Telecomunicació de Catalunya (COETTC). També va participar en la reunió 
preparatòria de la “Cumbre global Multistakeholder sobre el futuro de la 
Gobernanza de Internet”, organitzada a Madrid per l’Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación. Així mateix, a Saragossa, va participar en el Foro 
de Gobernanza de Internet en España-Jornadas 2014. I, finalment, va intervenir en 
la sessió “La banda ampla per al desenvolupament sostenible”, organitzat a 
Barcelona amb motiu del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la 
Societat de la Informació. 


En l’àmbit de la regulació, el CAC va mantenir dues reunions amb la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia i amb el Consejo Audiovisual de 
Andalucía, a Madrid, sobre el control dels continguts de la programació, en el 
primer cas, i sobre la publicitat, en el segon. Així mateix, el CAC va mantenir una 
reunió amb el Grup de treball de publicitat de la Taula de diàleg dels trastorns 
alimentaris en relació amb el document “Decàleg de bones pràctiques sobre el 
foment de l’autoestima i la imatge corporal en els mitjans de comunicació social i la 
publicitat”. La reunió va tenir lloc a la seu de l’Agència Catalana del Consum. 


El Consell va assistir a l’acte inaugural de la commemoració del Tricentenari dels 
fets del 1714, que va tenir lloc a Lleida. També va assistir a l’acte de presa de 
possessió del síndic major de la Sindicatura de Comptes, al Palau de la Generalitat. 


 
Premis 


El Consell va participar com a jurat i va assistir al lliurament dels XXV Premis Pica 
d’Estats de la Diputació de Lleida, a Lleida mateix. També va participar a Barcelona 
en el lliurament dels Premis Zapping organitzats per Teleespectadors Associats de 
Catalunya. 


El CAC va assistir a l’acte de cloenda de la 5a Edició del concurs (re) Imagina’t. 
L’acte, organitzat per TVC i per la Universitat Ramon Llull, va tenir lloc a l’Auditori 
Blanquerna de Barcelona. També va participar en l’acte de lliurament dels XIV 
Premis Ràdio Associació de Catalunya. L’acte va tenir lloc a Barcelona. Igualment, 
va participar en el lliurament del VII Premi de Periodisme Quim Regàs, atorgat a 
Lluís Foix. L’acte va tenir lloc al Parlament de Catalunya. 


El Consell va participar en el lliurament de la 6a edició dels Premis Miramar a la 
creativitat audiovisual. L’acte va tenir lloc al Parlament de Catalunya. També va 
participar, al Palau de la Generalitat, en l’acte de lliurament dels Premis Nacionals 
de Comunicació.  
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Així mateix, el CAC va assistir a la 22a edició dels Premis de Comunicació No 
Sexista. L’acte, organitzat per l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, va 
tenir lloc al CaixaForum. Finalment, va participar en l’acte de lliurament dels XXVI 
Premis CAC a la investigació, que va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans, a 
Barcelona. 


 
Sessions universitàries 


En l’àmbit universitari, el CAC va dur a terme dues activitats. En primer lloc, va 
participar en una sessió sobre la institució adreçada als alumnes del 3r Grau de 
Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Internacional de 
Catalunya. En segon lloc, va rebre el grup d’Anàlisi del discurs dels mitjans de 
comunicació del Grau de Comunicació i Indústries Culturals de la Universitat de 
Barcelona en la seu del Consell. 


8.2 Fòrum de la Comunicació 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya va organitzar durant l’any 2014 vuit  
edicions del Fòrum de la Comunicació. 


 29 de gener. “La cultura i l’audiovisual en el futur immediat”, a càrrec de la 
presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola. La directora es 
va referir, entre altres qüestions, a la taxa a les operadores d’internet per 
finançar el cinema i va dir que no han de tenir por de la taxa perquè és de 
quantia molt baixa i a més les acabarà beneficiant. 


 11 de març. “El periodisme als Estats Units en l’era d’Obama i les xarxes 
socials”, a càrrec del periodista i editor del diari Ara, Antoni Bassas. El 
periodista va explicar l’evolució del periodisme als Estats Units d’Amèrica, 
des del cas Watergate fins al cas Snowden. Segons Bassas, Obama es va 
beneficiar de les xarxes socials quan era candidat, però va patir les 
filtracions de Wikileaks quan ha estat president. 


 24 d’abril. “El futur de la televisió a Europa. Creixement, mercat únic i drets 
de les persones usuàries”, a càrrec de la cap de la Unitat de Convergència 
de Mitjans i Continguts de la Direcció de Xarxes i Tecnologia de la Comissió 
Europea, Lorena Boix. Boix va explicar que la Comissió Europea estava 
preparant un llibre verd sobre la convergència tecnològica sense cap idea 
preconcebuda i que per aquesta raó estaven demanant aportacions sobre la 
qüestió. 


 13 de maig. “Models de creixement en el sector audiovisual i drets 
esportius”, a càrrec del soci fundador de Mediapro, Jaume Roures. El 
productor audiovisual, entre altres consideracions, va afirmar que l’oferta de 
compra del 56% de Canal Plus per part de Telefònica podria plantejar 
problemes de competència. 


 12 de juny. “Disrupció digital: els mòbils i l’audiovisual”, a càrrec del director 
general de Telefònica a Catalunya, Kim Faura. L’empresari va afirmar que 
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en la situació actual de disrupció només podran sobreviure les operadores 
de telecomunicacions que siguin capaces d’adaptar-se a un entorn canviant. 


 22 de setembre. “L’esport en el nou món digital”, a càrrec del vicepresident 
del Futbol Club Barcelona i director general de Dorna Sports & Moto GP, 
Manel Arroyo. L’empresari va destacar la importància de les plataformes de 
pagament per poder mantenir l’oferta d’esports en els mitjans audiovisuals. 


 14 de novembre. “Crisi, comunicació i reputació. La rebel·lió dels 
ciutadans”, a càrrec del director general de la Fundació Bancària “la Caixa”, 
Jaume Giró. El directiu va dir que els canvis socials que s’estan vivint estan 
fent que el poder, amb majúscules, s’estigui fragmentant i que la ciutadania 
n’hagi assumit una quota important i que, per tant, cal escoltar-la. 


 12 de desembre. “L’entrevista ha mort. Visca l’entrevista”, a càrrec del 
periodista i director del programa El convidat (TV3), Albert Om. El periodista 
va afirmar que el seu objectiu quan fa les entrevistes és compartir les 
fragilitats humanes amb els personatges, perquè, després, les persones 
teleespectadores es facin preguntes sobre les seves pròpies fragilitats. 
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8.3 Relacions internacionals 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya participa de manera activa en l’àmbit 
internacional i manté una relació fluida amb organismes que apleguen autoritats 
reguladores de països pertanyents a diferents àmbits: europeu, mediterrani, 
iberoamericà i ibèric. 


 
Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores (EPRA) 


El Consell és membre de la Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores 
(EPRA, en anglès), associació que reuneix 52 organismes reguladors de 
l’audiovisual de 42 països europeus i que esdevé el fòrum per debatre i coordinar 
aspectes relatius a la regulació de l’audiovisual. L’EPRA organitza dues reunions 
anuals.  


La primera, la 39a reunió de l’EPRA, va tenir lloc entre el 4 i el 6 de juny a Budva 
(Montenegro). El congrés va tractar les qüestions relatives al Llibre Verd sobre la 
convergència audiovisual i el discurs de l’odi. Els grups de treball van tractar 
qüestions relatives a l’educació en comunicació, a la independència de les 
autoritats reguladores i als esdeveniments d’interès general. Així mateix, 
representants de la Comissió Europea (DG Connect) van fer una presentació en 
relació amb la situació de l’Agenda Digital a la Unió Europea. 


Pel que fa al grup de treball sobre educació en comunicació, el 5 de juny, el 
president del CAC va presentar les actuacions i les propostes relatives a l’educació 
en comunicació audiovisual dutes a terme per aquest organisme.  


La segona, la 40a reunió de l’EPRA, va tenir lloc del 8 al 10 d’octubre a Tbilisi 
(Geòrgia) i s’hi van tractar qüestions relatives als futurs models de regulació 
audiovisual i a la diversitat i la inclusió als serveis de comunicació audiovisual. En 
els grups de treball s’hi van tractar qüestions relatives als mecanismes de protecció 
de les persones usuàries dels serveis de comunicació audiovisual, a les millors 
pràctiques a l’hora de garantir la independència de les autoritats reguladores, i a la 
ràdio digital. Així mateix, representants de la Comissió Europea (DG Connect) van 
fer una presentació en relació amb l’activitat duta a terme pel Grup Europeu de 
Reguladors de Serveis de Comunicació Audiovisual (ERGA, en anglès).  


El CAC va tenir una presència destacada en la sessió plenària de l’EPRA del 10 
d’octubre, relativa a la diversitat i la inclusió als serveis de comunicació audiovisual, 
i va presentar l’estat d’aquesta qüestió als serveis de televisió a Catalunya. També 
va explicar les activitats dutes a terme per aquest organisme, com ara l’elaboració 
de l’informe d’igualtat i diversitat a la televisió, l’elaboració de recomanacions i la 
creació de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, entre d’altres.  


El Consell, a banda de la presentació realitzada en el plenari, també va elaborar el 
document de treball per a la sessió plenària, a partir de les respostes enviades al 
qüestionari que el mateix CAC va llançar mitjançant la plataforma EPRA a tots els 
seus membres. 


  



http://www.epra.org/
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Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies (RIRM) 


El Consell també forma part de la Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies 
(RIRM, en francès), que aplega les autoritats audiovisuals de 24 països de la conca 
mediterrània i té per objectiu enfortir-ne les relacions i promoure l’intercanvi 
d’experiències. 


Entre l’11 i el 13 de juny, el Consell va assistir a la reunió del Comitè tècnic de la 
RIRM per preparar l’Assemblea General i elaborar la proposta d’ordre del dia 
corresponent. La reunió va tenir lloc a la seu de l’HAPA, a Nouakchott (Mauritània). 


El 26 de juny, es van reunir a Barcelona el Consejo Audiovisual de Andalucía 
(CAA), el CAC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
el Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), l’Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle marroquina (HACA) i l’Entidade Reguladora para a Comunicação 
Social portuguesa (ERC), per tal d’impulsar mesures per lluitar contra la 
discriminació per raó de gènere i, molt especialment, contra els estereotips en 
l’àmbit de les comunicacions comercials. L’objectiu principal de la reunió va ser 
elaborar una proposta d’actuacions per presentar-la a la presidència de la Xarxa 
d’Autoritats de Regulació Mediterrànies (RIRM), amb vista a l’Assemblea General 
que es va fer el novembre a Nouakchott (Mauritània). 


 
Plataforma de Reguladors del Sector Audiovisual d’Iberoamèrica (PRAI) 


En l’àmbit iberoamericà, el Consell és membre de la Plataforma de Reguladors 
del Sector Audiovisual d’Iberoamèrica (PRAI). Aquesta associació, creada el 
2010, està integrada per l’Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual de l’Argentina; la Dirección Nacional de Telecomunicaciones de 
l’Uruguai; l’Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) de Colòmbia; l’Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social (ERC) de Portugal; el Consejo Consultivo 
de Radio y Televisión (CONCORTV) del Perú; el Consejo Nacional de Televisión 
(CNTV) de Xile, i el CAC. 


En la reunió plenària de la PRAI, que va tenir lloc a Bogotà (Colòmbia) del 24 al 26 
de setembre, els organismes de regulació fundadors d’aquesta plataforma en van 
aprovar els estatuts de funcionament. La PRAI vol ser un espai de reflexió conjunta 
sobre la regulació de la televisió i altres formes de l’audiovisual, així com un punt de 
trobada per a l’intercanvi d’informació sobre aspectes legals i normatius d’interès 
comú a tots els reguladors. 


Les llengües de treball de la PRAI són el castellà i el portuguès. A més dels 
organismes fundadors i dels països de la regió que vulguin adherir-se a la 
Plataforma, hi haurà la possibilitat de comptar amb països observadors, com és el 
cas de l’Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle marroquina (HACA), que 
va acompanyar el procés de formació i consolidació de la Plataforma. 


En la reunió del 24 de setembre, el Plenari va elegir l’Autoridad Nacional de 
Televisión (ANTV) de Colòmbia com a entitat que exercirà la Presidència de la 
Plataforma durant els següents dos anys. La Vicepresidència va recaure en el 
Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de Xile. El CAC ostenta la Secretaria de la 



http://www.rirm.org/
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Plataforma, juntament amb l’ANTV i l’Entidade Reguladora para a Comunicação 
Social (ERC) de Portugal. 


Finalment, el Plenari de la PRAI va aprovar el Pla Estratègic d’Acció 2014-2016, 
presentat per l’ANTV, en què s’estableixen les línies d’actuació principals per als 
dos anys següents i en el qual destaquen, entre altres mesures, la creació d’una 
pàgina web mitjançant la qual es pugui accedir a recursos sobre regulació 
audiovisual, així com de recerca i del sector audiovisual de l’àmbit de la Plataforma. 


 
Conferència Ibèrica de Consells Audiovisuals (CICA) 


 


En l’àmbit de la península Ibèrica, el CAC forma part de la Conferència Ibèrica de 
Consells Audiovisuals (CICA). A banda del Consell, aquesta plataforma està 
integrada pel Consejo Audiovisual de Andalucía i per l’Entidade Reguladora para a  
Comunicação Social portuguesa (ERC). 


El 27 de juny, el president del CAC es va reunir amb la presidenta del Consejo 
Audiovisual de Andalucía (CAA) i el president de l’Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social (ERC). Entre altres qüestions, els tres reguladors van acordar 
impulsar la Conferència i dirigir-se a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) per tal de convidar-la a formar-ne part. 


El 24 de juliol, va tenir lloc la VI reunió de la CICA a Lisboa. En la reunió es van 
tractar qüestions relatives a la geografia de les llengües ibèriques, la igualtat de 
gènere en la informació i en la publicitat, la presència dels reguladors ibèrics en el 


Carlos Magno, Emelina Fernández, Amina Lemrini i Roger Loppacher, el 27 de juny. 
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context iberoamericà i europeu, així com la informació i els continguts europeus en 
l’era digital. 


 
Altres activitats internacionals 


L’11 de febrer, el CAC es van reunir a Munic (Alemanya) amb la Bayerische 
Landeszentrale für neue Medien (BLM), en el marc del conveni de col·laboració 
signat entre ambdós reguladors el 30 de setembre de 2013. La reunió dels 
reguladors bavarès i català va servir per coordinar mesures de protecció dels 
menors als mitjans audiovisuals, especialment a la nova televisió connectada. Així 
mateix, la BLM i el CAC van tractar l’educació en comunicació audiovisual i les 
implicacions d’internet en l’audiovisual, i van analitzar els sistemes de 
monitorització de continguts audiovisuals utilitzats pel dos organismes. En la 
mateixa jornada el CAC va visitar el Parlament de Baviera.   


El 19 de març, el CAC es va reunir a Londres amb l’Office of Communications 
(Ofcom) britànic per tal d’intercanviar experiències en matèria de protecció de 
menors en un entorn convergent, especialment en els continguts audiovisuals sota 
demanda. Així mateix, es van tractar qüestions relatives a les noves formes de 
comunicacions comercials audiovisuals i a la findability de determinats serveis de 
televisió. 


Del 26 al 28 de març, el Consell va participar en la jornada “Media in Europe for 
Diversity Inclusiveness. European encounter”. L’acte el va organitzar el Consell 
d’Europa (CE) a Lisboa (Portugal). 


El 4 d’abril, el CAC es va reunir amb la BLM a Barcelona per tal de tractar la 
qüestió de la protecció dels menors a internet a Alemanya. En concret, es va 
analitzar la metodologia de treball, la monitorització de continguts per part de la 
Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) i la BLM, i el procés que s’engega 
quan es detecta un contingut problemàtic. També es va parlar de l’existència de 
recomanacions del software de filtratge de continguts, de les iniciatives de 
coregulació en la protecció dels menors en línia i de la col·laboració institucional a 
Alemanya entre els agents institucionals i empresarials. 


Els dies 27 i 28 de maig, el Consell va participar a París en l’European Media 
Literacy Forum (Fòrum Europeu sobre Alfabetització Mediàtica), patrocinat per la 
Unesco i la Comissió Europea, que va aplegar representants governamentals, 
autoritats audiovisuals, institucions, experts, professorat, investigadors i 
professionals de mitjans i de la indústria audiovisual. L’objectiu del Fòrum era 
debatre polítiques i promoure iniciatives conjuntes sobre educació en comunicació 
audiovisual amb l’objectiu d’enfortir la cooperació entre estats i en l’àmbit europeu 
que permetin promocionar l’educació en comunicació i incloure-la en el currículum 
escolar. 


El 13 de novembre, el CAC va assistir al seminari “Audio-visual Media: What 
Regulation for a New Landscape?”, organitzat a Brussel·les per l’EPRA i el 
Centre on Regulation in Europe (CERRE). En el seminari es van tractar les 
qüestions més rellevants pel que fa a l’aplicació de la Directiva de serveis de 
comunicació audiovisual adoptada el 2007, com ara el principi del país 
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d’origen, el foment de les obres audiovisuals europees, així com les 
comunicacions comercials audiovisuals, entre d’altres. També es va tractar la 
temàtica de la independència de les autoritats de regulació de l’audiovisual i el 
seu marc legal institucional. 


El 27 de novembre, el CAC es va reunir a Viena (Àustria) amb representants de 
l’Österreichischer Rundfunk (ORF) per tractar qüestions relatives a la prestació 
del servei públic de comunicació audiovisual en un entorn convergent. 


El 28 de novembre, el CAC es va reunir amb la Kommunikationsbehörde Austria 
(KommAustria) a Viena per tractar qüestions relatives als reptes dels serveis de 
comunicació audiovisual i de les comunicacions comercials audiovisuals en un 
entorn convergent, especialment pel que fa a la protecció dels menors. El CAC va 
exposar la seva experiència amb els serveis de televisió sota demanda. 


El 3 de desembre, el CAC va rebre a la seva seu una delegació de l’International 
Press Institute (IPI), xarxa global de periodistes i directors de mitjans dedicada a la 
protecció de la llibertat de premsa, i que aixopluga organitzacions com Access Info 
Europe i Reporters sense fronteres, i la Federació Internacional de Periodistes. 
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La MEMÒRIA ANUAL DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA. ANY 2014 va ser 
aprovada pel Ple d’aquest organisme l’11 de març de 2015. 
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