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

1.10. Resolucions

Resolució 1031/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el pagament de les indemnitzacions pendents als propi-
etaris dels terrenys expropiats per les obres de la carretera 
C-51
Tram. 250-01472/10
Adopció p. 13

Resolució 1032/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la incineradora de residus industrials de Constantí
Tram. 250-01473/10
Adopció p. 13

Resolució 1033/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la revisió dels expedients sancionadors oberts ar-
ran d’una acció reivindicativa de la Plataforma Stop Pujades 
Transport
Tram. 250-01478/10
Adopció p. 13

1.15. Mocions

Moció 214/X del Parlament de Catalunya, sobre els 
casos sotmesos a investigació judicial en la sanitat pública
Tram. 302-00287/10
Aprovació p. 14

Moció 215/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
condicions laborals, de salut i de seguretat dels treballadors
Tram. 302-00288/10
Aprovació p. 16

Moció 216/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
política energètica
Tram. 302-00291/10
Aprovació p. 17

Moció 217/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aplicació en l’àmbit local de la Llei 19/2014, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 302-00290/10
Aprovació p. 18

Moció 218/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
persones en situació de dependència o amb discapacitat i 
les entitats que hi treballen
Tram. 302-00289/10
Aprovació p. 19

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les externalitzacions, 
els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics
Tram. 300-00311/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
estratègiques
Tram. 300-00312/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i l’ín-
dex de progrés social
Tram. 300-00313/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre les disposicions ad-
dicionals vint-i-unena i vint-i-sisena de la Llei 3/2015, de l’11 
de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
Tram. 300-00314/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comu-
nicació
Tram. 300-00315/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre la signatura del Pacte 
per a la lluita contra la pobresa a Catalunya
Tram. 300-00316/10
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre la Inspecció d’Edu-
cació
Tram. 300-00317/10
Substanciació p. 20

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
34/2014, sobre l’Ajuntament de Creixell
Tram. 258-00032/10
Coneixement de l’Informe p. 20

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, 
del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs al servei de la Generalitat
Tram. 202-00083/10
Debat de totalitat p. 21
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 21
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2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa
Tram. 250-01413/10
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre els encàrrecs al Con-
sell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema 
Sanitari
Tram. 250-01458/10
Rebuig p. 21

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
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre una piulada del secre-
tari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 250-01561/10
Rebuig p. 21

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la integració dels immigrants als barris
Tram. 302-00292/10
Rebuig p. 21

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 22

Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 22
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 23

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
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 23

Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 200-00040/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 23
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 25
Ponència per a elaborar l’Informe p. 26

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
Tram. 200-00043/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 27

Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària
Tram. 200-00045/10
Debat de totalitat p. 27
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini per a proposar compareixences p. 27

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 202-00009/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 27

Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10
Nomenament d’un relator p. 27

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
Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals p. 27
Esmenes reservades per a ésser defensades en el Ple p. 29

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00091/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 29
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 29
Ponència per a elaborar l’Informe p. 30

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el consum d’aliments 
insans
Tram. 250-01451/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 494) p. 30

Proposta de resolució sobre la formació continuada 
del personal penitenciari
Tram. 250-01490/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el projecte museogrà-
fic del centre d’interpretació d’art rupestre del Cogul
Tram. 250-01502/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de 
treball temporal per a establir un marc català de qualitat de 
les pràctiques no laborals
Tram. 250-01575/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la creació d’una ofici-
na d’atenció, informació i orientació a les víctimes del terro-
risme
Tram. 250-01590/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
gimnàs a l’Escola L’Areny, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01594/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la dotació del centre 
d’educació especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01595/10
Esmenes presentades p. 32
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Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01596/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el procés de fusió de 
l’Escola Pasífae i l’Escola Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01597/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres d’adequació de l’Institut d’Aran i de l’Escola Garona, 
de Vielha e Mijaran
Tram. 250-01598/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre l’augment dels recur-
sos destinats a les biblioteques públiques amb motiu de la 
declaració del 2015 com a Any de les Biblioteques
Tram. 250-01599/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció d’una presa al congost de Mont-rebei
Tram. 250-01607/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre l’oferta escolar dels 
barris de Can Llong i la Concòrdia, de Sabadell
Tram. 250-01644/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la campanya instituci-
onal amb el lema «Fem-ho!»
Tram. 250-01645/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estu-
di per a determinar el grau de compliment de la Llei 12/2007, 
de serveis socials, pel que fa al suport i el seguiment dels 
treballadors socials
Tram. 250-01646/10
Presentació p. 36

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
4/2015, sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 256-00052/10
Presentació p. 37
Termini per a proposar compareixences p. 37

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la investigació judicial en la sanitat pública
Tram. 302-00287/10
Esmenes presentades p. 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les condicions laborals, de salut i de seguretat dels tre-
balladors
Tram. 302-00288/10
Esmenes presentades p. 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les persones en situació de dependència o amb disca-
pacitat i les entitats que hi treballen
Tram. 302-00289/10
Esmenes presentades p. 45

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’orientació per a l’aplicació, en l’àmbit local, de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 302-00290/10
Esmenes presentades p. 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política energètica
Tram. 302-00291/10
Esmenes presentades p. 49

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la integració dels immigrants als barris
Tram. 302-00292/10
Esmenes presentades p. 53

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00031/10
Adopció p. 54

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 929/X, sobre 
la situació de col·lapse dels serveis judicials socials
Tram. 290-00834/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 54

Control del compliment de la Resolució 930/X, so-
bre la climatització i les condicions ambientals dels jutjats 
de Mataró
Tram. 290-00835/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 55

Control del compliment de la Resolució 931/X, so-
bre el manteniment del jutjat de pau de Sant Esteve Sesro-
vires
Tram. 290-00836/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 55

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 199/X, sobre la 
inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat
Tram. 390-00199/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 55

Control del compliment de la Moció 206/X, sobre la 
política d’infraestructures
Tram. 390-00206/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 55

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre una concentració per a reclamar la desobedièn-
cia a una sentència judicial sobre l’Escola Pia Santa Anna, 
de Mataró
Tram. 354-00421/10
Sol·licitud i tramitació p. 56

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empreses d’Escorxadors i Comerç d’Avi-
ram, Ous i Caça de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya
Tram. 352-03378/10
Acord sobre la sol·licitud p. 56
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03379/10
Acord sobre la sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn amb 
relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03380/10
Acord sobre la sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos amb rela-
ció al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessi-
onals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03381/10
Acord sobre la sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Avícola Catalana amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya
Tram. 352-03382/10
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03383/10
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Ca-
talunya
Tram. 352-03384/10
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agro-
alimentàries de Catalunya
Tram. 352-03385/10
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03386/10
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Agrària Joves Agricultors amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agro-
alimentàries de Catalunya
Tram. 352-03387/10
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Anafric, Associació Empresarial Càrnia, amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agro-
alimentàries de Catalunya
Tram. 352-03388/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Productors de Porcí amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03389/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les 

organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Ca-
talunya
Tram. 352-03408/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica amb 
relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03409/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Productors d’Aliments de Qua-
litat amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03410/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Productors de Porcí amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03411/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empresaris d’Escorxadors i Comerç d’Avi-
ram i Conills de Catalunya amb relació al Projecte de llei so-
bre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya
Tram. 352-03412/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Avícola Catalana amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya
Tram. 352-03413/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03414/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03415/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cunicultors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03416/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Fabricants de Pinso amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03417/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn amb 
relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03418/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
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al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03419/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Joves Agricultors amb relació al Projecte 
de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 352-03420/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Ca-
talunya
Tram. 352-03421/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegi-
da d’Oli de la Terra Alta amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya
Tram. 352-03422/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agro-
alimentàries de Catalunya
Tram. 352-03423/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03424/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Ca-
talunya
Tram. 352-03425/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03426/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al 
Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03427/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agro-
alimentàries de Catalunya
Tram. 352-03428/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Ricard Parés, en 
representació de l’Associació Catalana de Productors de 
Porcí, amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03429/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Josep Ramon Argi-
lés, en representació de l’Associació Espanyola de Produc-
tors de Boví de Carn, amb relació al Projecte de llei sobre 

les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya
Tram. 352-03430/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’Anna Toda, en repre-
sentació de la Federació Avícola Catalana, amb relació al 
Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03431/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03432/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Anafric-Gremsa Anicoc Ovicebo amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya
Tram. 352-03433/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Ca-
talunya
Tram. 352-03434/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al 
Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03435/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03436/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Agrofòrum amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya
Tram. 352-03437/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03438/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de Jordi Gené i Mari-
né, representant de la Lliga SFC, davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre les malalties englobades en la sín-
drome de sensibilització central
Tram. 356-00966/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Stop Sida davant la Comissió de Salut perquè informin so-
bre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
Tram. 356-01103/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Gais Positius davant la Comissió de Salut perquè informin 
sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
Tram. 356-01104/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63
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Sol·licitud de compareixença de representants del 
Comitè 1r de Desembre davant la Comissió de Salut per-
què informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb 
homes
Tram. 356-01105/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de representants del 
projecte Assexora’t TGN davant la Comissió de Salut per-
què informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb 
homes
Tram. 356-01106/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Antisida de Lleida davant la Comissió de Salut 
perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe 
amb homes
Tram. 356-01107/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar davant la 
Comissió de Salut perquè informin sobre la revisió del paper 
de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-01109/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expli-
qui les actuacions sobre les llistes d’espera dutes a terme 
el 2014
Tram. 356-01125/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona 
Barbarà, director científic del Centre d’Estudis Epidemio-
lògics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de 
Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes
Tram. 356-01132/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de Joan Caylà, cap 
del Servei d’Epidemiologia del Comitè Operatiu de Vigilància 
Epidemiològica Barcelona Dreta de l’Agència de Salut Públi-
ca de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes
Tram. 356-01133/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01137/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

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
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública 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. 356-01173/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

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
Acord sobre la sol·licitud p. 65

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
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença del 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’epidèmia del VIH a Catalu-
nya i contra l’estigma relacionat
Tram. 356-01176/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris 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. 356-01177/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

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
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de la Fundació d’Afectats i Afectades de Fibromiàlgia 
i Síndrome de Fatiga Crònica davant la Comissió de Salut 
perquè valori l’aplicació del model d’atenció a les persones 
afectades per la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01180/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de José Alegre, mem-
bre de la Unitat Multifuncional de Fatiga Crònica i Fibromiàl-
gia de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, davant la 
Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del model d’aten-
ció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crò-
nica
Tram. 356-01186/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Collado 
Cruz, membre de la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crò-
nica, Fibromiàlgia i Síndrome d’Hipersensibilitat Múltiple de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
perquè valori l’aplicació del model d’atenció als afectats de 
fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01187/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de representants del 
grup de recerca sobre la síndrome de fatiga crònica i la fi-
bromiàlgia de l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) da-
vant la Comissió de Salut perquè presentin les línies de re-
cerca sobre la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01188/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
model d’atenció a les malalties minoritàries a Catalunya da-
vant la Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del model 
d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga 
crònica
Tram. 356-01189/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66
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Sol·licitud de compareixença de representants del 
Comitè Científic Assessor en la Síndrome de Sensibilització 
Central del Departament de Salut davant la Comissió de Sa-
lut perquè valorin el model d’atenció als afectats de fibromi-
àlgia i de síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01190/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Grup de Treball Interdisciplinari sobre Fibromiàlgia i Sín-
drome de Fatiga Crònica del Departament de Salut davant 
la Comissió de Salut perquè valorin el model d’atenció als 
afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01191/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector 
de la fruita arran del veto rus a productes europeus
Tram. 356-01214/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Grup TCB davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació perquè informi sobre les inversions fetes 
a Buenaventura (Colòmbia)
Tram. 356-01218/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòm-
bia davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació perquè presenti l’informe que ha elaborat aquesta 
entitat i informi sobre la situació dels drets humans a Bue-
naventura
Tram. 356-01219/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de monsenyor Hernán 
Epalza, bisbe de Buenaventura (Colòmbia), davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre la situació dels drets humans a Buenaventura
Tram. 356-01220/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’Alexander López 
Maya, senador de la Cambra de Representants del Congrés 
de la República de Colòmbia, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la 
situació dels drets humans a Buenaventura
Tram. 356-01221/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora ge-
neral de Relacions Exteriors davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l’as-
sistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la 
salut
Tram. 356-01232/10
Retirada de la sol·licitud p. 68

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

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior i amb el conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la campanya de 
prevenció i d’extinció d’incendis del 2015
Tram. 355-00222/10
Substanciació p. 68

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals amb la consellera de Governació i Relacions Institucio-
nals sobre la Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 355-00223/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 68

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Gover-
nació i Relacions Institucionals sobre la preparació de l’ope-
ració per a les eleccions al Parlament de Catalunya
Tram. 355-00224/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 68

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals sobre l’aplicació del criteri 
de celebració d’una consulta per a la creació de la vegueria 
del Penedès
Tram. 355-00225/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 68

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya
Tram. 355-00226/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 68

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

Compareixença d’una representació del Deganat 
dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mo-
bles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorpo-
ració de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00951/10
Substanciació p. 69

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal 
i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00952/10
Decaïment p. 69

Compareixença d’una representació de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00953/10
Substanciació p. 69

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00954/10
Substanciació p. 69

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00955/10
Decaïment p. 69

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propi-
etat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00957/10
Substanciació p. 69

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la 
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propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00961/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de la Sala Civil 
i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya
Tram. 353-00962/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de l’Observa-
tori dels Drets Econòmics Socials i Culturals amb relació al 
Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 353-00964/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Prohabitatge amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00965/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00966/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 353-00967/10
Substanciació p. 70

Compareixença d’una representació de la Cambra 
de Contractistes d’Obres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 353-00970/10
Decaïment p. 71

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català del Sòl amb relació al Projecte de llei d’incorporació 
de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00971/10
Substanciació p. 71

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i 
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00972/10
Substanciació p. 71

Compareixença de Guillem Grau Carrera, expert en 
sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei elec-
toral de Catalunya
Tram. 353-01338/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença d’Octavi Grau Carrera, expert en 
sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei elec-
toral de Catalunya
Tram. 353-01339/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei electoral de Catalunya
Tram. 353-01340/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posició de llei electoral de Catalunya
Tram. 353-01341/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença d’una representació del Consell de 
Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei electoral de Catalunya
Tram. 353-01342/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei Electoral de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 353-01343/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença del president del Consell de Col-
legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 
Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei elec-
toral de Catalunya
Tram. 353-01344/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació d’Empreses d’Escorxadors i Comerç d’Aviram, Ous i 
Caça de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Ca-
talunya
Tram. 353-01345/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Avícola Catalana amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya
Tram. 353-01346/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Cunicultors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 353-01347/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença d’una representació d’Anafric-
Gremsa Anicoc Ovicebo amb relació al Projecte de llei so-
bre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya
Tram. 353-01348/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’Indústries de la Carn amb relació al Projecte 
de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 353-01349/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana de Criadors de Boví de Carn amb relació al 
Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 353-01350/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença del president de la Federació Cata-
lana de la Raça Bruna dels Pirineus amb relació al Projecte 
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de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 353-01351/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Productors de Porcí amb relació al Projecte 
de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 353-01352/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Fabricants de Pinsos amb relació al Projecte 
de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 353-01353/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença d’una representació del Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agro-
alimentàries de Catalunya
Tram. 353-01354/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana de Productors d’Aliments de Qualitat amb rela-
ció al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessi-
onals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 353-01355/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agro alimentàries de Catalunya
Tram. 353-01356/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Oli de Ter-
ra Alta amb relació al Projecte de llei sobre les organitzaci-
ons interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 353-01357/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença d’una representació de la platafor-
ma Agrofòrum amb relació al Projecte de llei sobre les orga-
nitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 353-01358/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença d’una representació d’Unió de Pa-
gesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzaci-
ons interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 353-01359/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya
Tram. 353-01360/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença d’una representació de Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya
Tram. 353-01361/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Agrària Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya
Tram. 353-01362/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora, 
president de l’Associació per la Integració Laboral - Mossos 
d’Esquadra amb Discapacitat, davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre la situació de les persones amb disca-
pacitat del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació als drets 
humans
Tram. 357-00820/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Macià Alavedra i Moner, excon-
seller de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00974/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Lluís Prenafeta i Garrusta, ex-
secretari general de Presidència, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00975/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Luis García Sáez, exdiputat so-
cialista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00982/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Bartomeu Muñoz Calvet, exal-
calde de Santa Coloma de Gramenet i ex-vicepresident pri-
mer de la Diputació de Barcelona, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00986/10
Substanciació p. 75

Compareixença de Miquel Bonilla i Ruíz, exdirector 
de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-01009/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’Emili Mas i Margarit, exgerent de 
l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-01010/10
Substanciació p. 75

Compareixença de David Ciudad i Valls, director del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalu-
nya, davant la Comissió d’Interior per a explicar la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 357-01155/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de la Comuni-
tat Bahá’í de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea per a explicar la situació dels bahaistes 
a l’Iran
Tram. 357-01280/10
Substanciació p. 75

Compareixença de Gemma Calvet i Barot, diputada 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les seves funcions com a assessora del Govern
Tram. 357-01363/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Marcel Coderch, enginyer de 
telecomunicacions i vicepresident de la Comissió del Mer-
cat de les Telecomunicacions, davant la Comissió d’Afers 
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Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a 
assessor del Govern
Tram. 357-01364/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Josep Ginesta, expert en treball 
i relacions laborals i president de la sectorial de treball, autò-
noms i economia social d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les seves funcions com a assessor del Govern
Tram. 357-01365/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de la delegada del Govern de l’Es-
tat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre l’actuació d’alguns membres dels cossos i forces de 
seguretat de l’Estat que presumptament van posar en perill 
una operació contra el gihadisme
Tram. 357-01366/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de la delegada del Govern de l’Es-
tat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les mesures adoptades pel Govern de l’Estat amb re-
lació a les actuacions de militars espanyols que presumpta-
ment han robat estelades
Tram. 357-01367/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a informar sobre la situació del sector de la fruita 
arran del veto rus a productes europeus
Tram. 357-01372/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Jordi Gené i Mariné, represen-
tant de la Lliga SFC, davant la Comissió de Salut per a infor-
mar sobre les malalties englobades en la síndrome de sen-
sibilització central
Tram. 357-01377/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de representants de Stop Sida da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre el VIH en els 
homes que tenen sexe amb homes
Tram. 357-01378/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de representants de Gais Positius 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre el VIH en 
els homes que tenen sexe amb homes
Tram. 357-01379/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de representants del Comitè 1r de 
Desembre davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
Tram. 357-01380/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de representants del projecte As-
sexora’t TGN davant la Comissió de Salut per a informar so-
bre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
Tram. 357-01381/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de representants de l’Associació 
Antisida de Lleida davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
Tram. 357-01382/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de representants de l’Associació 
Catalana d’Infermeria i Salut Escolar davant la Comissió de 

Salut per a informar sobre la revisió del paper de la inferme-
ria en el sistema sanitari
Tram. 357-01383/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença del director del Servei Català de la 
Salut davant la Comissió de Salut per a explicar les actuaci-
ons sobre les llistes d’espera dutes a terme el 2014
Tram. 357-01384/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Jordi Casabona Barbarà, direc-
tor científic del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les 
Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre el VIH en els 
homes que practiquen sexe amb homes
Tram. 357-01385/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Joan Caylà, cap del Servei 
d’Epidemiologia del Comitè Operatiu de Vigilància Epide-
miològica Barcelona Dreta de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes
Tram. 357-01386/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença del secretari de Salut Pública da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre l’accident qu-
ímic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 357-01387/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Jordi Casabona, director del 
Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de 
Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre el compliment de l’Acord naci-
onal per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra 
l’estigma relacionat
Tram. 357-01388/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença del secretari de Salut Pública da-
vant la Comissió de Salut per a informar 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. 357-01389/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de Josep Maria Padrosa, director 
del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre el compliment de l’Acord nacional per 
a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma 
relacionat
Tram. 357-01390/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de Carmela Fortuny, secretària 
d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal, 
davant la Comissió de Salut per a informar 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. 357-01391/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença del director general d’Anàlisi i Se-
guiment de les Finances Públiques davant la Comissió de 
Salut per a informar 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. 357-01392/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença del director general de Serveis Pe-
nitenciaris davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
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el compliment de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia 
del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat
Tram. 357-01393/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de Montse Pineda, en representa-
ció del Comitè 1r de Desembre, davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre el compliment de l’Acord nacional per 
a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma 
relacionat
Tram. 357-01394/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’una representació de la Fundació 
d’Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga 
Crònica davant la Comissió de Salut per a valorar l’aplicació 
del model d’atenció a les persones afectades per la fibromi-
àlgia i la síndrome de fatiga crònica
Tram. 357-01395/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de José Alegre, membre de la Uni-
tat Multifuncional de Fatiga Crònica i Fibromiàlgia de l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron de Barcelona, davant la Comissió 
de Salut per a valorar l’aplicació del model d’atenció als 
afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica
Tram. 357-01396/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’Antonio Collado Cruz, membre 
de la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i 
Síndrome d’Hipersensibilitat Múltiple de l’Hospital Clínic de 
Barcelona, davant la Comissió de Salut per a valorar l’aplica-
ció del model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de sín-
drome de fatiga crònica
Tram. 357-01397/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de representants del grup de re-
cerca sobre la síndrome de fatiga crònica i la fibromiàlgia de 
l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) davant la Comissió 
de Salut per a presentar les línies de recerca sobre la fibro-
miàlgia i la síndrome de fatiga crònica
Tram. 357-01398/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença del responsable del model d’aten-
ció a les malalties minoritàries a Catalunya davant la Comis-
sió de Salut per a valorar l’aplicació del model d’atenció als 
afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica
Tram. 357-01399/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de representants del Comitè Cien-
tífic Assessor en la Síndrome de Sensibilització Central del 
Departament de Salut davant la Comissió de Salut per a va-
lorar el model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de sín-
drome de fatiga crònica
Tram. 357-01400/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de representants del Grup de Tre-
ball Interdisciplinari sobre Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga 
Crònica del Departament de Salut davant la Comissió de 
Salut per a valorar el model d’atenció als afectats de fibromi-
àlgia i de síndrome de fatiga crònica
Tram. 357-01401/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

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
Substanciació p. 80

Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya per a presentar l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 
corresponent al 2014
Tram. 359-00027/10
Substanciació p. 80

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 80
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1031/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament de les indemnitza-
cions pendents als propietaris dels terrenys 
expropiats per les obres de la carretera C-51
Tram. 250-01472/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 38, 27.05.2015, DSPC-C 720

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 27 de maig de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el pagament de les in-
demnitzacions pendents als propietaris dels terrenys 
expropiats per les obres de la carretera C-51 (tram. 
250-01472/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 111009).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a efectuar, 
abans que acabi l’any 2015, el pagament de totes les 
indemnitzacions i els interessos de demora pendents 
d’abonar als propietaris dels terrenys expropiats per 
les obres de la carretera C-51.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015

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

Resolució 1032/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la incineradora de residus indus-
trials de Constantí
Tram. 250-01473/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 38, 27.05.2015, DSPC-C 720

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 27 de maig de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la incineradora de residus 
industrials de Constantí (tram. 250-01473/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar els mecanismes per a afavorir l’estabilitat 
laboral en indústries com la incineradora de residus 
industrials de Constantí (Tarragonès).

b) Establir compensacions per al municipi de Constan-
tí amb l’objectiu d’evitar que la privatització de la in-
cineradora de residus industrials en faci disminuir els 
ingressos i sigui un precedent negatiu a l’hora de situar 
en el futur instal·lacions de risc a Catalunya.

c) Constituir una comissió mixta formada per la direc-
ció de l’empresa SARP a la planta de Constantí, un re-
presentant de la Generalitat, un representant de l’Ajun-
tament i un representant del comitè d’empresa, que 
s’ha de reunir dos cops l’any, com a mínim, a fi d’ana-
litzar el funcionament de la instal·lació i l’evolució de 
la plantilla i la seva estabilitat, qualificació i formació. 
Aquesta comissió també ha d’analitzar la procedència 
i la naturalesa dels residus tractats i els efectes en el 
medi ambient. Els residus han d’ésser analitzats per la 
Universitat Rovira i Virgili per mitjà d’un estudi de 
periodicitat anual.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015

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

Resolució 1033/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la revisió dels expedients sancio-
nadors oberts arran d’una acció reivindicati-
va de la Plataforma Stop Pujades Transport
Tram. 250-01478/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 38, 27.05.2015, DSPC-C 720

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 27 de maig de 2015, ha debatut el text de la 
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), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar 
els expedients sancionadors oberts pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat relatius a ciutadans que van 
participar en l’acció reivindicativa de la Plataforma 
Stop Pujades Transport el 26 de març de 2014 a la ro-
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tonda de la plaça de Catalunya, de Barcelona, tot pre-
nent en consideració les al·legacions que es presentin.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015

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

1.15. MOCIONS

Moció 214/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els casos sotmesos a investigació ju-
dicial en la sanitat pública
Tram. 302-00287/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 55, 04.06.2015, DSPC-P 110

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juny 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la investigació judicial en la sanitat pública 
(tram. 302-00287/10), presentada per la diputada Car-
me Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 118350), pel Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 118332), pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 118391), pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
118394) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 118396).

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

Moció

El Parlament de Catalunya, amb relació a les investi-
gacions judicials en l’àmbit de la sanitat pública: 

a) Insta el Govern a facilitar tota la informació i la 
documentació que li sigui requerida, amb la màxi-
ma celeritat i diligència, als diversos jutjats que ins-
trueixen o coneixen processos i investigacions relaci-
onats amb possibles actuacions delictives o il·lícites 
vinculades d’una o altra manera amb la sanitat cata-
lana o amb persones o centres que hi tenen o hi han 
tingut qualsevol tipus de relació, i a posar també a 
disposició de l’autoritat judicial o del Ministeri Fis-
cal qualsevol documentació o informació que pugui 
ésser rellevant per a l’esclariment dels fets o per a la 
delimitació de responsabilitats, encara que aquesta 
documentació o informació no li hagi estat requerida 
formalment.

b) Insta el Govern a: 

1r. Assegurar que cap departament de la Generalitat, 
llevat que hi estigui obligat d’una manera ineludible, 
no s’hagi fet càrrec ni es faci càrrec de les minutes 
d’advocats externs a la Generalitat ni de cap altra des-
pesa vinculada a la defensa dels condemnats en casos 
de corrupció, i prendre les mesures que calguin, en cas 
de condemna per corrupció, per al rescabalament de 
les minutes, els honoraris i tot altre tipus de despeses 
que s’hagin abonat.

2n. Prendre les mesures de control que siguin necessà-
ries per a garantir que cap empresa o ens del sector pú-
blic o amb participació majoritària de la Generalitat, 
llevat que hi estiguin obligats d’una manera ineludible, 
no es faran càrrec del cost de les minutes ni de les des-
peses vinculades amb la defensa de persones condem-
nades en casos de corrupció, i també per a garantir 
que, en cas que l’empresa o l’ens en qüestió s’hagin fet 
càrrec d’aquestes despeses o n’hagin avançat el paga-
ment pel fet que la persona o les persones beneficiàries 
estaven en actiu o hi estaven vinculades en el moment 
d’iniciar-se la investigació, els responsables de l’em-
presa o l’ens en qüestió instin, en nom i representació 
de l’empresa o l’ens, el rescabalament d’aquestes des-
peses si els beneficiaris són condemnats o si reconei-
xen llur responsabilitat en els fets.

3r. Vetllar perquè les accions que derivin dels acords 
a què fan referència les lletres a i b no perjudiquin en 
cap cas l’Administració de la Generalitat ni cap ens 
subjecte de responsabilitat pública.

c) Insta el Govern a: 

1r. Donar compliment íntegre i estricte al règim sanci-
onador establert per la normativa bàsica sobre contra-
ctació del sector públic i, concretament, aplicar la pro-
hibició de contractar de nou amb l’Administració per 
a qualsevol empresa que vulneri o hagi vulnerat les 
seves obligacions contractuals, i especialment l’obli-
gació de dur a terme la prestació principal dels serveis 
contractats per licitació pública amb mitjans propis 
i no sota qualsevol forma de subcontractació que no 
s’hagin fet constar en les condicions de licitació ni en 
les d’adjudicació del contracte de serveis.

2n. Lliurar-li, abans que no es convoqui el debat gene-
ral sobre salut, i en qualsevol cas abans del finiment 
de l’actual període de sessions, un informe complet 
en què es recullin totes les actuacions efectuades pels 
organismes inspectors del Departament de Salut i es 
detallin els expedients informatius i sancionadors que 
han estat tramitats durant els darrers cinc anys, fent 
constar en tots els casos el centre inspeccionat, la cau-
sa o el motiu de la inspecció, el resultat de la inspecció 
i, si s’escau, la sanció imposada.

d) Insta el Govern a: 

1r. Prendre les mesures de seguiment i de control que 
siguin necessàries per tal que totes les empreses i els 
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ens del sector públic o amb participació majoritària de 
la Generalitat s’ajustin a les normes de licitació i con-
tractació a què estan subjectes.

2n. Aplicar o fer aplicar, si escau, la normativa disci-
plinària, laboral o administrativa que correspongui res-
pecte als alts càrrecs, els directius i els responsables de 
les empreses o els ens que, estant-ne degudament assa-
bentats, incompleixin la normativa de licitació i contra-
ctació que els correspongui d’aplicar o de fer aplicar.

3r. Lliurar-li, abans que no es convoqui el debat gene-
ral extraordinari sobre salut, i en qualsevol cas abans 
del finiment de l’actual període de sessions, un infor-
me en què constin les empreses i els ens del sector pú-
blic o amb participació majoritària de la Generalitat 
en l’àmbit de la salut que hagin incomplert llurs obli-
gacions pel que fa als requisits de licitació i contracta-
ció, els contractes que no s’ajustin a la normativa i les 
empreses o persones a les quals hagin estat adjudicats 
aquests contractes.

e) Insta el Govern a prendre les mesures que siguin ne-
cessàries per tal que: 

1r. Totes les empreses i els ens del sector públic o amb 
participació majoritària de la Generalitat vetllin per-
què llurs directius i treballadors compleixin la norma-
tiva d’incompatibilitats del sector públic i els acords 
del Parlament sobre aquesta matèria, i a aquests efec-
tes, un cop lliurada la informació pertinent, requerei-
xin als directius i treballadors esmentats la resolució 
d’autorització de compatibilitat.

2n. Totes les empreses i els ens del sector públic o amb 
participació majoritària de la Generalitat tramitin les 
resolucions i autoritzacions de comissió de serveis o 
d’adscripció funcional corresponents en el cas dels di-
rectius o treballadors que prestin serveis en un altre 
centre o una altra empresa del sector públic o privat, 
i també que exigeixin les corresponents resolucions i 
autoritzacions dels centres d’origen en el cas dels direc-
tius o treballadors que els prestin serveis en comissió 
de serveis o per mitjà d’adscripció funcional, fent cons-
tar en tots els casos en la resolució i la documentació 
corresponents quin és el centre que es fa càrrec de les 
retribucions dels directius o treballadors en qüestió.

f) Insta el Govern a: 

1r. Garantir, d’acord amb el marc legal vigent, que cap 
empresa o ens del sector públic o amb participació ma-
joritària de la Generalitat no estableixi ni mantingui 
relacions mercantils amb els seus propis directius o 
treballadors o retribueixi addicionalment i com a pres-
tació de serveis professionals les activitats que aquests 
duguin a terme en la mateixa empresa o el mateix ens, 
o en una empresa o un ens del mateix grup, tant si és 
dins com fora de l’horari subjecte a contracte, consis-
tents en activitats o prestacions idèntiques o similars a 
les ja contractades sota règim laboral, estatutari o ad-
ministratiu, i garantir que tampoc no es compatibilit-

zin amb la contractació laboral, estatutària o adminis-
trativa les contractacions mercantils o les retribucions 
de serveis professionals mitjançant empreses o socie-
tats participades pels directius, els professionals o els 
treballadors que duguin a terme una activitat comple-
mentària o extraordinària addicionalment retribuïda.

2n. Aplicar o fer aplicar, si escau, la normativa dis-
ciplinària, laboral o administrativa que correspongui 
respecte als alts càrrecs, els directius i els responsa-
bles de les empreses o els ens que incompleixin o que 
permetin incomplir la normativa d’incompatibilitats 
del sector públic; les normes de contractació, retribu-
ció i indemnització dels directius i dels treballadors; 
les normes de cotització a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, i qualsevol altra de les irregularitats 
recurrents en els consorcis i les empreses de l’àmbit 
sanitari a què fa referència la Sindicatura de Comptes 
en l’informe emès en data 23 d’abril de 2015 en com-
pliment del punt cinquè de la Resolució 964/X del Par-
lament de Catalunya.

3r. Tenir un debat en el si de la Comissió de Salut del 
Parlament, amb la presència de representacions dels col-
legis professionals de metges, infermers, psicòlegs clí-
nics, odontòlegs i professionals anàlegs, dels sindicats 
majoritaris del sector sanitari i dels consells de la pro-
fessió mèdica i d’infermeria, sobre la compatibilitat de 
l’activitat pública i privada dels professionals sanitaris.

g) Insta el Govern a lliurar-li, abans que no es con-
voqui el debat general sobre salut, i en qualsevol cas 
abans del finiment de l’actual període de sessions: 

1r. Un informe complet en què es recullin totes les 
anomalies i irregularitats que, en l’àmbit específic de 
la sanitat catalana, han estat detectades i posades de 
manifest per la Sindicatura de Comptes i per la Inter-
venció General de la Generalitat, durant els darrers 
cinc anys, fent especial referència a les relacionades 
amb la licitació i la contractació d’obres, béns i serveis 
i a les relacionades amb les incompatibilitats, contra-
ctacions, retribucions i indemnitzacions de directius i 
alts càrrecs, tant de l’Administració sanitària com de 
les empreses i els ens del sector públic sanitari, i fent 
constar també quines han estat les recomanacions fe-
tes per aquests organismes, quin ha estat el control 
exercit i quin ha estat el grau de compliment d’aques-
tes recomanacions.

2n. Un informe complet en què es recullin les actuaci-
ons i els informes efectuats pel Síndic de Greuges en 
l’àmbit específic de la sanitat catalana durant els dar-
rers cinc anys, fent especial referència als relacionats 
amb la licitació i la contractació d’obres, béns i ser-
veis, als relacionats amb les incompatibilitats, contra-
ctacions, retribucions i indemnitzacions de directius i 
alts càrrecs, tant de l’Administració sanitària com de 
les empreses i els ens del sector públic sanitari, i a tots 
els relacionats amb les prestacions sanitàries i amb 
l’atenció sanitària als ciutadans de Catalunya, fent-hi 
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constar també quines han estat les recomanacions fe-
tes per aquest organisme en cada cas concret i quin ha 
estat el grau de compliment d’aquestes recomanacions 
per part de l’Administració.

3r. Un informe sobre les accions dutes a terme per do-
nar compliment a les recomanacions fetes per la Sin-
dicatura de Comptes en els informes de fiscalització 
esmentats en el document de data 23 d’abril de 2015, 
elaborat en compliment del punt cinquè de la Reso-
lució 964/X del Parlament de Catalunya, incloent-hi 
també les al·legacions formulades per les institucions 
sanitàries esmentades i els recursos presentats.

h) Insta el Govern a: 

1r. Emprendre les accions penals i civils que siguin 
necessàries per a personar-se com a part perjudicada 
en la querella contra l’empresa Traiber i contra tots els 
qui puguin resultar responsables d’un presumpte de-
licte contra la salut pública amb relació a pròtesis de-
fectuoses, i exigir també el rescabalament de totes les 
despeses que pugui arribar a tenir el Servei Català de 
la Salut, sia directes, sia com a conseqüència de les in-
demnitzacions de qualsevol tipus a què hagi hagut de 
fer front.

2n. Instar tots els centres del sistema sanitari públic 
que poden haver col·locat pròtesis potencialment de-
fectuoses a emprendre accions contra l’empresa res-
ponsable i contra els seus propietaris o responsables 
per tal de rescabalar-se del cost produït al sistema sa-
nitari públic pel subministrament de les pròtesis i tam-
bé pels danys i perjudicis ocasionats.

3r. Obrir un servei d’assessorament i atenció adreçat 
a les persones afectades per la col·locació de pròtesis 
potencialment defectuoses per tal d’informar-los dels 
drets que tenen com a pacients usuaris del sistema sa-
nitari públic.

i) Insta el Govern, en els casos en què la Generalitat 
en resulti perjudicada, a personar-se com a part en els 
procediments judicials derivats del cas Innova i de la 
resta de casos denunciats i en els altres procediments 
que es puguin obrir per presumpta corrupció en la sa-
nitat pública catalana.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

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

Moció 215/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les condicions laborals, de salut i de 
seguretat dels treballadors
Tram. 302-00288/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 55, 04.06.2015, DSPC-P 110

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juny 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les condicions laborals, de salut i de se-
guretat dels treballadors, presentada per la diputada 
Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (reg. 118351), pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
118393), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 118398) i pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 118404).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir els recursos humans i materials de la Ins-
pecció de Treball necessaris per tal de: 

1r. Garantir la protecció dels drets laborals i exercir 
un control estricte sobre el compliment de la Llei de 
l’Estat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals, i assegurar-se que les empreses tenen 
tots els elements d’avaluació per a identificar els ris-
cos laborals i els instruments per a reduir-los i elimi-
nar-los.

2n. Evitar l’impacte negatiu en la seguretat i la salut 
dels treballadors i la precarització de llurs condicions 
de treball com a conseqüència de la reforma laboral.

3r. Combatre el frau laboral, l’economia submergida i 
l’increment de l’accidentalitat.

4t. Actuar amb celeritat davant els casos de conflicti-
vitat laboral en grans empreses de serveis (electricitat, 
telefonia, aigua, etc.) que fan subcontractacions que 
precaritzen les condicions laborals de salut i seguretat 
de llurs treballadors.

b) Reforçar la iniciativa de la Inspecció de Treball per 
tal de: 

1r. Impulsar la reconstrucció de la cultura preventiva i 
un sistema preventiu dinàmic a les empreses.

2n. Evitar que hi hagi treballadors sense protecció.

3r. Aconseguir que es reconegui l’origen laboral de les 
malalties per exposicions a productes químics, movi-
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ments repetitius, etc., i que les empreses identifiquin i 
modifiquin els riscos que les provoquen.

4t. Evitar que s’utilitzi la vigilància de la salut com a 
mesura de discriminació i d’acomiadament.

c) Complementar, en el Consell de Relacions Laborals 
de Catalunya, el Marc estratègic català de seguretat i 
salut laboral 2015–2020 amb mesures, indicadors de 
seguiment i avaluació, pressupost i calendari d’execu-
ció.

d) Aprovar el III Pla de Govern de seguretat i salut la-
borals abans del 30 de juny de 2015 i presentar-lo al 
Parlament.

e) Treballar per a revertir les últimes modificacions 
legals que ha provocat la transformació del model de 
mútues cap a la mercantilització de les unitats de pre-
venció de riscos laborals i recuperar la participació 
dels treballadors, per mitjà de llurs representants, en 
l’elecció.

f) Reforçar les mesures per a eliminar la bretxa salari-
al entre homes i dones, i també qualsevol altra mostra 
de discriminació en l’àmbit laboral.

g) Paralitzar l’expedient de remoció als actuals direc-
tors i responsables de parcs naturals, conseqüència de 
la relació de llocs de treball aprovada pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi 
Natural, de canvi de nom, nivell i complement especí-
fic dels llocs de treball de «direcció de parc nacional i 
natural», i obrir un procés de diàleg i negociació amb 
els representants dels treballadors.

h) Vetllar pel diàleg i la negociació entre les empreses 
que intervenen en la prestació de serveis o subminis-
traments de la Generalitat i els representants de llurs 
treballadors, i per l’acompliment dels acords assolits 
entre les parts i, així mateix, revisar les contractaci-
ons públiques vigents i, si escau, no renovar-les en el 
cas que no es garanteixi que tots els treballadors (di-
rectes o subcontractats) que intervenen en la prestació 
de serveis o subministraments tenen una jornada mà-
xima de quaranta hores setmanals, dos dies de des-
cans setmanals i una retribució digna que garanteixi 
el mateix salari pel mateix tipus de feina, sens per-
judici del que es pugui acordar en la negociació col-
lectiva.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

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

Moció 216/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la política energètica
Tram. 302-00291/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 55, 04.06.2015, DSPC-P 110

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juny 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica (tram. 302-00291/10), 
presentada pel diputat Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 118330), pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 118392), pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 118397) i pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 118403).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya lamenta que el Govern 
no hagi fet la revisió del Pla d’energia i del canvi cli-
màtic de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar un informe d’avaluació del grau de com-
pliment dels indicadors establerts en el Pla de l’energia 
i del canvi climàtic de Catalunya.

b) Presentar una auditoria de l’estat de la xarxa de dis-
tribució d’energia elèctrica, amb participació del dife-
rents actors, treballadors, entitats i empreses del sector.

c) Presentar una auditoria del sistema elèctric, en què 
es computin tots els costos del sistema, inclosos els be-
neficis inesperats (windfall profits) i els recursos con-
donats a les companyies elèctriques provinents dels 
costos de transició a la competència (CTC), amb la 
participació de diferents actors.

d) Presentar un pla d’aplicació de la Directiva 2010/31/
UE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a 
l’eficiència energètica dels edificis, amb l’objectiu que 
el 2018 els edificis públics siguin de consum energètic 
quasi nul i el 2020 ho sigui la nova edificació i la re-
habilitació.

e) Presentar-li, per mitjà de l’Agencia Catalana de 
l’Habitatge i de la Secretaria d’Empresa i Competiti-
vitat, els continguts de l’Estratègia catalana per a la re-
novació energètica d’edificis i les seves previsions pel 
que fa al consum zero i la incorporació d’energies re-
novables en tots els edificis nous i rehabilitacions.

f) Presentar una proposta que inclogui normes sub-
sidiàries per a establir l’obligació d’incorporar instal-
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lacions de generació d’energia renovable en tots els 
edificis nous i rehabilitacions i demanar al Govern de 
l’Estat que elimini les traves i els impediments injusti-
ficats pel que fa a l’autoconsum i l’autogeneració elèc-
trica.

Presentar el marc legal que garanteixi l’accés dels ciu-
tadans a l’autogeneració d’energies renovables, amb 
totes les simplificacions administratives possibles i 
eliminant traves i qualsevol aspecte discriminatori 
existent.

Definir un pla de suport als inversors en l’àmbit de les 
energies fotovoltaiques i continuar amb la renegocia-
ció dels crèdits atorgats per l’Institut Català de Finan-
ces i amb el suport a les cooperatives d’energia.

g) Presentar de manera immediata el desplegament re-
glamentari del Fons d’ajuda per a afectats de la po-
bresa energètica, destinat a les persones que no poden 
afrontar el pagament dels rebuts d’electricitat, gas o ai-
gua. Aquest reglament ha d’establir els procediments 
per a accedir als ajuts i ha de concretar la provisió 
del Fons, el qual s’ha de dotar, preferentment, de les 
aportacions que hi facin les empreses subministrado-
res i, addicionalment, de fons propis de la Generalitat, 
d’acord amb la moció Moció 182/X del Parlament de 
Catalunya, sobre les actuacions per a garantir l’accés 
als subministraments bàsics.

h) Incorporar les mesures aprovades al nou Pla de 
l’energia i del canvi climàtic de Catalunya, que ha de 
considerar com a objectiu final una Catalunya cent per 
cent renovable, sens perjudici que aquestes mesures si-
guin aplicades de manera immediata.

i) Fer les gestions oportunes davant del Govern de 
l’Estat perquè prengui les mesures per a evitar que els 
ciutadans hagin de pagar la indemnització a l’empresa 
ACS pel projecte Castor, tal com ha aprovat el Parla-
ment Europeu en l’informe Urtasun sobre el Banc Eu-
ropeu d’Inversions - Informe anual 2013.

En aquest sentit, i vista la negativa donada pel Govern 
de l’Estat i per Enagás a les peticions fetes pel Govern 
de la Generalitat perquè la indemnització del projec-
te Castor no recaigui sobre els consumidors, el Par-
lament de Catalunya dóna suport a les accions contra 
aquesta indemnització iniciades pel Govern de la Ge-
neralitat davant de les instàncies de la Unió Europea i 
l’insta a estudiar eventuals accions davant dels tribu-
nals de justícia.

j) Obrir, per mitjà de l’Institut Català de Finances, un 
subfons d’inversions per a projectes d’eficiència ener-
gètica i producció d’energies renovables a càrrec del 
Fons d’inversions estratègiques.

k) Donar, en el debat de l’avantprojecte de llei del canvi 
climàtic, la màxima importància a l’apartat correspo-
nent als mecanismes de mitigació (reducció d’emissi-
ons), amb inclusió de propostes concretes i ambicioses 
i amb l’exigència que el criteri utilitzat per a fixar els 

nivells d’emissions sigui, com a mínim, el contingut 
en l’últim informe disponible del Grup Intergoverna-
mental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC).

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

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

Moció 217/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’aplicació en l’àmbit local de la Llei 
19/2014, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 302-00290/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 55, 04.06.2015, DSPC-P 110

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juny de 
2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’orientació per a l’aplicació, en l’àmbit local, de 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (tram. 302-
00290/10), presentada per la diputada Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 118331), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 118358) i pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 118402).

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 enfortir 
el marc estable de coordinació i cooperació constituït 
amb els ens que integren l’Administració local per a 
desplegar i aplicar la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, en l’àmbit 
competencial corresponent i amb ple respecte de l’au-
tonomia respectiva, i en aquest sentit a: 

a) Aprovar i presentar-li, abans de l’entrada en vigor 
de la dita Llei 19/2014, el programa de suport a les en-
titats locals a què fa referència el seu article 94, dotat 
del corresponent i suficient suport econòmic i financer, 
consignat en la partida corresponent en els pressupos-
tos de la Generalitat a aquest efecte, que s’haurà d’ar-
ticular com a crèdit de caràcter pluriennal, de manera 
que en quedi garantida l’aplicació per a un mínim de 
dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei.

b) Subscriure protocols i convenis de col·laboració en-
tre l’Administració de la Generalitat, els ens locals de 
segon grau i les associacions d’ens locals amb la fina-
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litat de promoure l’aplicació de la Llei en totes les ad-
ministracions públiques de Catalunya per mitjà de me-
sures de suport econòmic, tècnic, jurídic i tecnològic.

c) Elaborar i impulsar el programa de formació en 
transparència i accés a la informació, dirigit als ens 
locals, tant en el marc de l’Escola d’Administració Pú-
blica, de les associacions d’ens locals i de les diputa-
cions provincials, com en el d’altres administracions, 
i establir un calendari de desplegament de la formació 
amb oferta a tot el territori.

d) Elaborar i facilitar, abans de l’entrada en vigor de 
la Llei, una guia per a aplicar-la a les administracions 
locals de Catalunya, establir un canal de coordinació i 
suport permanent amb el Departament de Governació 
i definir les obligacions específiques de transparència 
exigibles als ens locals i a les associacions d’ens locals 
per a la percepció de fons públics.

e) Garantir la participació dels ens locals i de llurs as-
sociacions representatives en el procés d’elaboració 
de les disposicions de desplegament de la Llei, per a 
incorporar-hi la dimensió d’autonomia local i la visió 
territorial.

f) Facilitar als ens locals, d’acord amb els articles 3.3 
i 94.1 de la Llei, per mitjà del Consorci Administra-
ció Oberta de Catalunya, les eines necessàries perquè 
puguin adaptar i crear els respectius portals de trans-
parència i complir les obligacions derivades del dret 
d’accés a la informació i altres obligacions derivades 
de la Llei.

g) Promoure, amb ple respecte a l’autonomia local, 
consensuadament amb les administracions locals i op-
timitzant els recursos propis, la creació d’unitats d’in-
formació, de responsables de transparència o d’unitats 
amb totes dues tasques, en totes les administracions 
locals de Catalunya, i constituir una xarxa de coordi-
nació entre totes aquestes unitats.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, i el con-
junt d’institucions de Catalunya a col·laborar i prestar 
el suport que els requereixi la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública per a l’exerci-
ci de les seves funcions i a respectar-ne la plena inde-
pendència orgànica i funcional. Aquesta comissió, una 
vegada els membres hagin pres possessió del càrrec, 
ha d’entrar en funcionament no més enllà del proper 
15 de juny. En la seva primera sessió, a la Comissió 
li correspon nomenar, per majoria absoluta dels mem-
bres, el seu president o presidenta, en compliment de 
l’apartat 3 de la disposició final quarta amb relació a la 
Llei de l’Estat 30/1992 i a la Llei 26/2010.

3. El Parlament de Catalunya reconeix la rellevància 
i la necessitat de la tasca que acompleixen els profes-
sionals de l’arxiu i la gestió documental a Catalunya i 
insta el Govern, els ens locals i la Comissió de Garan-
tia del Dret d’Accés a la Informació Publica, respec-
tant-ne la independència, a establir formes de partici-

pació i col·laboració estable i permanent amb aquest 
sector professional que incloguin els programes de 
formació i el desenvolupament dels corresponents sis-
temes integrals de gestió, documents i dades, en com-
pliment de l’article 19.3 de la Llei.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

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

Moció 218/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les persones en situació de depen-
dència o amb discapacitat i les entitats que 
hi treballen
Tram. 302-00289/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 55, 04.06.2015, DSPC-P 110

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juny 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les persones en situació de dependència o 
amb discapacitat i les entitats que hi treballen (tram. 
302-00289/10), presentada per la diputada Eva Grana-
dos Galiano, del Grup Parlamentari Socialista, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 118352), pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 118356), pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 118395) i pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 118401).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la millora 
de la gestió dels pagaments a les entitats que treballen 
amb persones en situació de dependència o amb dis-
capacitat, insta el Govern a facilitar un document de 
reconeixement del deute a totes les entitats que siguin 
receptores de fons públics que el sol·licitin.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa al millora-
ment de la gestió de l’atenció a les persones amb de-
pendència, insta el Govern a: 

a) Donar a conèixer a les futures persones usuàries 
dels serveis residencials el copagament que els corres-
pondrà pel fet d’accedir a una plaça residencial pública 
i poder escollir el servei més adequat, d’acord amb el 
criteri professional i amb les necessitats de cadascú.

b) Treballar per a escurçar els terminis i orientar les 
persones beneficiàries perquè siguin coneixedores 
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dels temps màxims d’espera per a accedir als serveis o 
les prestacions a què tenen dret.

c) Treballar en el desenvolupament de les prestacions 
i els serveis de la cartera de serveis socials per a per-
sones en situació de dependència, posant l’accent en la 
prevenció de la dependència i la promoció de l’autono-
mia personal.

Palau del Parlament, 4 de juny 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 externalit-
zacions, els subcontractes i les privatitzaci-
ons dels serveis públics
Tram. 300-00311/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Interpel·lació al Govern sobre les infraestruc-
tures estratègiques
Tram. 300-00312/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Interpel·lació al Govern sobre les desigual-
tats i l’índex de progrés social
Tram. 300-00313/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Interpel·lació al Govern sobre les disposici-
ons addicionals vint-i-unena i vint-i-sisena 
de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesu-
res fiscals, financeres i administratives
Tram. 300-00314/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació
Tram. 300-00315/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Interpel·lació al Govern sobre la signatura 
del Pacte per a la lluita contra la pobresa a 
Catalunya
Tram. 300-00316/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Interpel·lació al Govern sobre la Inspecció 
d’Educació
Tram. 300-00317/10

Substanciació

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 34/2014, sobre l’Ajuntament de Creixell
Tram. 258-00032/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha cone-
gut l’Informe en la sessió 21, tinguda el 02.06.2015, 
DSPC-C 730.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2005, del 27 de desembre, del règim d’in-
compatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat
Tram. 202-00083/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió 55, tinguda el 
03.06.2015, DSPC-P 109, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el Consorci Sa-
nitari de Terrassa
Tram. 250-01413/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Proposta de resolució sobre els encàrrecs al 
Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el 
Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-01458/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Proposta de resolució sobre una piulada del 
secretari general del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya
Tram. 250-01561/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació en la sessió 27, tinguda el 
29.05.2015, DSPC-C 728.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la integració dels immigrants als 
barris
Tram. 302-00292/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 55, tingu-
da el 04.06.2015, DSPC-P 110.
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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 del voluntariat
Tram. 200-00013/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
sessió tinguda el 26 de maig de 2015, ha nomenat la 
ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte 
de llei del voluntariat (tram. 200-00013/10) i les esme-
nes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els con-
cordants del Reglament del Parlament. La Ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Violant Cervera i Gòdia

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Pere Bosch Cuenca

Grup Parlamentari Socialista
Eva Granados Galiano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
José María Espejo-Saavedra Conesa

Grup Mixt
David Fernàndez i Ramos

Palau del Parlament, 26 de maig de 2015

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

Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió de Justícia i Drets Humans, 

28.05.2015, DSPC-C 726

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

El dia 27 de maig de 2015, DSPC-C 721 

Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, responsable 
de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i 
Virgili (tram. 353-00960/10)

Compareixença d’Albert Vaquer Aloy, catedràtic 
de dret civil de la Universitat de Lleida (tram. 353-
00974/10)

Compareixença de Rafael Castiñeira Carnicero, regis-
trador de la propietat a Rubí (Vallès Occidental) (tram. 
353-00975/10)

Compareixença d’una representació del Consell Gene-
ral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya 
(tram. 353-00949/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Ca-
talunya (tram. 353-00950/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (tram. 353-00946/10)

Compareixença d’una representació del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 353-
00947/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya 
(tram. 353-00956/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engi-
nyers d’Edificació de Catalunya (tram. 353-00968/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Gremis de Constructors i Obres de Catalunya (tram. 
353-00969/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge - 
AVS Catalunya (tram. 353-00973/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya (tram. 353-00948/10)

Compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, direc-
tor de la Comissió de Codificació de Catalunya (tram. 
353-00958/10)
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Compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, registrador de 
la propietat i president de la Secció de Drets Reals de 
la Comissió de Codificació de Catalunya (tram. 353-
00959/10)

Compareixença d’una representació de l’Observatori 
de Dret Privat de Catalunya (tram. 353-00963/10)

El dia 28 de maig de 2015, DSPC-C 726

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (tram. 353-00953/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
pel Dret a un Habitatge Digne (tram. 353-00954/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (tram. 353-
00972/10)

Compareixença d’una representació del Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya (tram. 353-00957/10)

Compareixença d’una representació de l’Observatori 
dels Drets Econòmics Socials i Culturals (tram. 353-
00964/10)

Compareixença d’una representació de l’associació 
Prohabitatge (tram. 353-00965/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya (tram. 353-00966/10)

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques (tram. 353-
00967/10)

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Ur-
bana (tram. 353-00961/10)

Compareixença d’una representació de l’Institut Cata-
là del Sòl (tram. 353-00971/10)

Compareixença d’una representació del Deganat dels 
Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mo-
bles de Catalunya (tram. 353-00951/10)

Compareixença d’una representació de la Sala Civil i 
Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(tram. 353-00962/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials de-
caigudes

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (tram. 
353-00952/10)

Compareixença d’una representació de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social de Catalunya (tram. 353-
00955/10)

Compareixença d’una representació de la Cambra 
de Contractistes d’Obres de Catalunya (tram. 353-
00970/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 09.06.2015 al 18.06.2015).
Finiment del termini: 19.06.2015; 09:30 h.

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

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Presentació: GP SOC, GP ICV-EUiA (reg. 118327).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
03.06.2015.

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

Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Cata-
lunya
Tram. 200-00040/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CARPAMN, 25.05.2015

GP SOC

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Empreses d’Escorxadors i Comerç 
d’Aviram, Ous i Caça de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-03378/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Indústries de la Carn amb rela-
ció al Projecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
352-03379/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn 
amb relació al Projecte de llei sobre les organitzaci-
ons interprofessionals agroalimentàries de Catalunya 
(tram. 352-03380/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos amb 
relació al Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
352-03381/10)



8 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 592

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 24

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Avícola Catalana amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya (tram. 352-03382/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei sobre les organitzaci-
ons interprofessionals agroalimentàries de Catalunya 
(tram. 352-03383/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya (tram. 352-03384/10)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-03385/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03386/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Agrària Joves Agricultors amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03387/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Anafric, Associació Empresarial Càrnia, amb rela-
ció al Projecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
352-03388/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Productors de Porcí amb re-
lació al Projecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
352-03389/10)

GP ICV-EUiA 

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les or-
ganitzacions interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya (tram. 352-03408/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
amb relació al Projecte de llei sobre les organitzaci-
ons interprofessionals agroalimentàries de Catalunya 
(tram. 352-03409/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Productors d’Aliments de Qua-
litat amb relació al Projecte de llei sobre les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries de Catalu-
nya (tram. 352-03410/10)

GP CiU

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Productors de Porcí amb re-
lació al Projecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
352-03411/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Empresaris d’Escorxadors i Comerç 
d’Aviram i Conills de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-03412/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Avícola Catalana amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya (tram. 352-03413/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Indústries de la Carn amb rela-
ció al Projecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
352-03414/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
352-03415/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cunicultors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03416/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Fabricants de Pinso amb re-
lació al Projecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
352-03417/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn 
amb relació al Projecte de llei sobre les organitzaci-
ons interprofessionals agroalimentàries de Catalunya 
(tram. 352-03418/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03419/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Joves Agricultors amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-03420/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya (tram. 352-03421/10)
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Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pro-
tegida d’Oli de la Terra Alta amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya (tram. 352-03422/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03423/10)

GP ERC

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
352-03424/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya (tram. 352-03425/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03426/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03427/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03428/10)

Proposta de compareixença de Ricard Parés, en re-
presentació de l’Associació Catalana de Productors de 
Porcí, amb relació al Projecte de llei sobre les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries de Catalu-
nya (tram. 352-03429/10)

Proposta de compareixença de Josep Ramon Argilés, 
en representació de l’Associació Espanyola de Produc-
tors de Boví de Carn, amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya (tram. 352-03430/10)

Proposta de compareixença d’Anna Toda, en represen-
tació de la Federació Avícola Catalana, amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03431/10)

Proposta de compareixença del president de la Fede-
ració Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus amb 

relació al Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
352-03432/10)

GP C’s

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Anafric-Gremsa Anicoc Ovicebo amb relació al 
Projecte de llei sobre les organitzacions interprofes-
sionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03433/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya (tram. 352-03434/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03435/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
352-03436/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
plataforma Agrofòrum amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya (tram. 352-03437/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 352-
03438/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixences 
proposades
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural del 

27 de maig de 2015, DSPC-C 722

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Empreses d’Escorxadors i Comerç d’Aviram, Ous i 
Caça de Catalunya amb relació al Projecte de llei so-
bre les organitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya (tram. 353-01345/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Avícola Catalana amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya (tram. 353-01346/10)
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Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Cunicultors de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
353-01347/10)

Compareixença d’una representació d’Anafric, Asso-
ciació Empresarial Càrnia, amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya (tram. 353-01348/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana d’Indústries de la Carn amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya (tram. 353-01349/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Criadors de Boví de Carn amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 353-
01350/10)

Compareixença del president de la Federació Catala-
na de la Raça Bruna dels Pirineus amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya (tram. 353-01351/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Productors de Porcí amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya (tram. 353-01352/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Fabricants de Pinsos amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya (tram. 353-01353/10)

Compareixença d’una representació del Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya (tram. 353-01354/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana de Productors d’Aliments de Qualitat amb 
relació al Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 
353-01355/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya (tram. 353-
01356/10)

Compareixença d’una representació del Consell Regu-
lador de la Denominació d’Origen Protegida d’Oli de 
la Terra Alta amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya (tram. 353-01357/10)

Compareixença d’una representació de la plataforma 
Agrofòrum amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya (tram. 353-01358/10)

Compareixença d’una representació d’Unió de Page-
sos amb relació al Projecte de llei sobre les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries de Catalu-
nya (tram. 353-01359/10)

Compareixença d’una representació de l’Institut Agrí-
cola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya (tram. 353-01360/10)

Compareixença d’una representació de Joves Agricul-
tors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya (tram. 353-01361/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Agrària Joves Agricultors amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya (tram. 353-01362/10)

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 27 de 
maig de 2015, ha nomenat la ponència que ha d’ela-
borar l’Informe sobre el Projecte de llei sobre les or-
ganitzacions interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya (tram. 200-00040/10) i les esmenes presen-
tades, d’acord amb l’article 109.1 i concordants del Re-
glament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
M. Dolors Rovirola i Coromí

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Dionís Guiteras i Rubio

Grup Parlamentari Socialista
Òscar Ordeig i Molist

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Marisa Xandri Pujol

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz

Grup Mixt
Quim Arrufat i Ibáñez

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015

La secretària de la Comissió, Annabel Marcos i Vilar; 
el president de la Comissió, Pere Regull i Riba
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Projecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior
Tram. 200-00043/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP PPC (reg. 118488).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.06.2015; 09:30 h.

Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 200-00045/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 55, tinguda el 03.06.2015, DSPC-P 109.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.05.2015.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 09.06.2015 a l’11.06.2015).
Finiment del termini: 12.06.2015; 09:30 h.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: GP ERC; GP PPC (reg. 118471; 118490).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.06.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10

Nomenament d’un relator

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 202-00060/10) 
s’ha reunit el dia 3 de juny de 2015 i, d’acord amb el 
que disposa l’article 109.4 del Reglament del Parla-
ment, ha nomenat relator el diputat Salvador Milà i 
Solsona.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Josep Rull i Andreu, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jor-
di Terrades i Santacreu, Manuel Reyes López, Salva-
dor Milà i Solsona, Matías Alonso Ruiz, Quim Arru-
fat Ibáñez

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

Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals

A la presidenta del Parlament

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 27 de maig de 2015, ha estudiat el text de la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per 
introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expre-
sidents i expresidentes de la Generalitat (tram. 202-
00065/10), l’Informe de la Ponència i les esmenes pre-
sentades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifi-
cacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’esta-
blir el dictamen següent:

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels 
expresidents de la Generalitat

Preàmbul

L’any 2003, el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Llei 6/2003, sobre l’estatut dels expresidents de la Ge-
neralitat. Aquesta llei pretenia regular els drets i l’esta-
tut dels presidents de la Generalitat un cop havien dei-
xat el càrrec. No en va es tracta del càrrec institucional 
més important a Catalunya i mereix el degut reconei-
xement tant durant l’exercici de les funcions pròpies 
del càrrec com després.
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Tanmateix, la llei no considerava la possibilitat que 
es poguessin revocar els drets i l’estatut dels expresi-
dents, ni tampoc establia supòsits de renúncia volun-
tària o obligada o de revocació parlamentària. No es 
pot obviar la possibilitat que es donin a conèixer fets 
relatius a alguna de les persones que han exercit el càr-
rec, esdevinguts abans, durant o després del seu man-
dat, que mereixin condemna i que la facin indigna de 
continuar gaudint de les consideracions que la llei li 
atorga.

En aquests casos, cal preservar la dignitat de la insti-
tució, salvaguardar-ne l’honorabilitat i fer evident que 
els actes en qüestió són impropis d’un president de la 
Generalitat i que, per tant, la persona responsable no 
pot continuar associada a aquest càrrec, que represen-
ta el conjunt del país.

Article 1. Modificació de l’article 4  
de la Llei 6/2003

Es modifica l’article 4 de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, que res-
ta redactat de la manera següent:

«1. La percepció de l’assignació i de la pensió vitalí-
cia establertes per aquesta llei és incompatible amb 
l’exercici d’un càrrec públic, amb una feina o activitat 
en l’àmbit públic o privat i amb la participació en con-
sells d’administració d’empreses públiques o privades. 
En queden exceptuades les activitats privades declara-
des compatibles per la legislació en matèria d’incom-
patibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat.

»2. Els expresidents de la Generalitat han de presentar, 
a l’efecte del que estableix l’apartat 1, una declaració 
d’activitats davant l’òrgan de l’Administració de la Ge-
neralitat competent en aquesta matèria.

»3. La remuneració dels expresidents de la Generalitat, 
els mitjans personals i materials que tenen adscrits, 
la dotació pressupostària de l’oficina a què es refereix 
l’article 7 i la declaració d’activitats s’han de fer pú-
blics anualment en el Portal de la Transparència de la 
Generalitat.»

Article 2. Modificació de l’article 7  
de la Llei 6/2003

Es modifica l’article 7 de la Llei 6/2003, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 7. Mitjans i memòria anual

»1. El Govern ha de facilitar als expresidents de la Ge-
neralitat els mitjans necessaris per al sosteniment d’una 
oficina adequada a les responsabilitats i a les funcions 
exercides, i la dotació pressupostària per al funciona-
ment ordinari d’aquesta oficina i per a les atencions de 
caràcter social i protocol·lari que corresponguin.

»2. Els expresidents de la Generalitat han d’elaborar 
una memòria anual, amb el contingut següent:

»a) La descripció de les activitats dutes a terme durant 
el període corresponent.

»b) La informació detallada sobre les despeses de fun-
cionament de l’oficina i sobre les despeses derivades 
de l’exercici dels drets i les prerrogatives reconeguts 
per aquesta llei, d’acord amb la dotació pressupostària 
assignada.

»3. Els expresidents de la Generalitat han de trametre 
anualment al Parlament la memòria d’activitats, que 
s’ha de publicar en el Portal de la Transparència de la 
Generalitat.»

Article 3. Addició de l’article 8 a la Llei 6/2003

S’afegeix un article, el 8, a la Llei 6/2003, amb el text 
següent:

«Article 8. Renúncia i revocació dels drets i les prerro-
gatives dels expresidents

»1. Els drets i les prerrogatives reconeguts per aquesta 
llei són renunciables. La renúncia s’ha de presentar per 
escrit davant la Mesa del Parlament.

»2. Els drets i les prerrogatives reconeguts per aques-
ta llei poden ésser revocats totalment o parcialment 
per acord del Ple del Parlament, adoptat per majoria 
de dues terceres parts dels seus membres, en cas que 
consideri que ja no concorren les condicions d’hono-
rabilitat necessàries en la persona d’un expresident o 
expresidenta de la Generalitat, atenent fets coneguts o 
que es puguin constatar, o en cas de condemna penal 
ferma contra la persona d’un expresident o expresiden-
ta de la Generalitat.

»3. Abans d’adoptar l’acord de revocació, el Parlament 
ha de convocar l’expresident o expresidenta que en si-
gui objecte a una compareixença davant la comissió 
que correspongui, per tal que pugui manifestar la seva 
posició sobre els fets.

»4. La iniciativa del procediment de revocació corres-
pon a dos grups parlamentaris o a una cinquena part 
dels membres del Parlament. La sol·licitud ha d’expres-
sar els motius que la justifiquen.

»5. El debat i la votació d’una sol·licitud de revocació 
s’han de substanciar en el termini de dos mesos des de 
la presentació de la sol·licitud. En cas de condemna pe-
nal ferma, el debat sobre la revocació s’ha d’incloure 
automàticament en l’ordre del dia de la primera sessió 
que es convoqui un cop feta pública la sentència.»

Disposició final

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

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015

El secretari de la Comissió, Celestino Corbacho i Cha-
ves; el president de la Comissió, Sergi Sabrià i Benito
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Esmenes reservades per a ésser defensades en 
el Ple

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya:
3, 21, 22

Grup Parlamentari de Ciutadans:
9, 25

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00091/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 21.05.2015

GP SOC

Proposta de compareixença de Guillem Grau Carrera, 
expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposi-
ció de llei electoral de Catalunya (tram. 352-03323/10)

Proposta de compareixença d’Octavi Grau Carrera, 
expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposi-
ció de llei electoral de Catalunya (tram. 352-03324/10)

Proposta de compareixença de Jaume Magre Ferran, 
professor de ciència política i de l’Administració a la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei electoral de Catalunya (tram. 352-03325/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 352-
03326/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya 
(tram. 352-03327/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Governs Locals de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 352-
03328/10)

GP ICV-EUiA

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Promotora de la Proposició de Llei Electoral 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electo-
ral de Catalunya (tram. 352-03339/10)

GP CiU

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Governs Locals de Catalunya amb relació a 

la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 352-
03406/10)

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 352-
03407/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixences 
proposades
Comissió d’Afers Institucionals,  

del 27 de maig de 2015, DSCP-C 719

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença de Guillem Grau Carrera, expert en 
sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya (tram. 353-01338/10)

Compareixença d’Octavi Grau Carrera, expert en sis-
temes electorals, amb relació a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya (tram. 353-01339/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei electoral de Catalunya (tram. 353-01340/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 353-
01341/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei electoral de Catalunya (tram. 353-01342/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei Electoral de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya (tram. 353-01343/10)

Compareixença del president del Consell de Col·legis 
de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 
Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya (tram. 353-01344/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
retirades

Proposta de compareixença de Jaume Magre Ferran, 
professor de ciència política i de l’Administració a la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei electoral de Catalunya (tram. 352-03325/10)
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Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 27 de maig de 2015, ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar l’Informe sobre la electoral de Catalu-
nya (tram. 202-00091/10) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 109.1 i concordants del Regla-
ment del Parlament. La Ponència és integrada pels di-
putats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Lluís M. Corominas i Díaz

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Roger Torrent i Ramió

Grup Parlamentari Socialista
David Pérez Ibáñez

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015

El secretari de la Comissió, Celestino Corbacho i Cha-
ves; el president de la Comissió en funcions, Àlex Mo-
ga i Vidal

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el consum d’ali-
ments insans
Tram. 250-01451/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 494)

En el BOPC 494, a la pàg. 42, als proponents,

Hi ha de dir: «Alba Vergés i Bosch, del GP ERC; Nú-
ria Segú Ferré, del GP SOC; Marta Ribas Frías, del 
GP ICV-EUiA; Carme Pérez Martínez, del GP C’s; 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt»

Proposta de resolució sobre la formació 
continuada del personal penitenciari
Tram. 250-01490/10

Esmenes presentades
Reg. 112663 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 26.05.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112663)

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

Del punt 1

«1. Continuar fomentant la formació continua encami-
nada a la capacitació i actualització del personal peni-
tenciari per contribuir a una major eficiència i efectivi-
tat a la prestació dels serveis.»

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

Del punt 2

«2. Continuar fomentant la seva promoció i desenvolu-
pament mitjançant una carrera professional.»

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

Del punt 3

«3. Continuar prenent totes les mesures necessàries 
per tal d’assegurar que aquesta formació sigui adjudi-
cada amb transparència, oberta a tots els treballadors 
en igualtat de condicions i realitzable en horari laboral 
o que sigui compensable.»
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Proposta de resolució sobre el projecte mu-
seogràfic del centre d’interpretació d’art ru-
pestre del Cogul
Tram. 250-01502/10

Esmenes presentades
Reg. 116041 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 28.05.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116041)

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

Del punt 1

«1. Fer les gestions que permetin posar en funciona-
ment el Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre del 
Cogul.»

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

Del punt 2

«2. La contractació del servei d’obertura del Centre 
d’atenció de la Roca dels Moros d’acord amb els pro-
cediments previstos en la legislació sobre contractació 
del sector públic i amb el conveni de col·laboració sig-
nat entre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, 
l’Ajuntament del Cogul i el Consell Comarcal de les 
Garrigues el proppassat 6 de març.»

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de treball temporal per a establir un 
marc català de qualitat de les pràctiques no 
laborals
Tram. 250-01575/10

Esmenes presentades
Reg. 113101 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CPJ, 18.05.2015

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 113101)

1 Esmena 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

[...] Les pràctiques no han de substituir llocs de feina 
ni generar-ne un de nou exempt de contracte i no es 
poden dur a terme tasques productives. Per aquestes, 
s’entenen aquelles tasques desenvolupades per l’estudi-
ant en pràctiques que permeten substituir un lloc de tre-
ball o generar-ne un de nou exempt de contracte. Ben al 
contrari, entenem que La persona en pràctiques ha de 

fer de suport i col·laborar amb una persona una o unes 
persones del centre de treball i/o empresa, qui és la 
i tenir un responsable en darrera instància d’aquestes 
tasques productives.

2 Esmena 2
De supressió
GP de Ciutadans

[...]

S’ha de limitar el número d’estudiants en pràctiques per 
proveïdor.

3 Esmena 3
De supressió i addició
GP de Ciutadans

[...] 

En cas que es tracti de pràctiques remunerades, com a 
mínim la remuneració ha de ser el salari mínim inter-
professional (SMI). A més a més, és necessari que la 
persona jove tingui les mínimes garanties i drets soci-
als coberts estigui inscrita dins del règim general de 
la Seguretat Social com assimilades a treballadors/
es per compte aliè, tal i com estableix el Reial Decret 
1493/2011 de 24 d’Octubre, i que es preservin tots els 
seus drets socials.

4 Esmena 4
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 

S’adoptaran mesures per tal de premiar aquelles em-
preses que no acomiadin persones en pràctiques o que 
menys n’acomiadin.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
oficina d’atenció, informació i orientació a 
les víctimes del terrorisme
Tram. 250-01590/10

Esmenes presentades
Reg. 117281; 117299 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 26.05.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 117281)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar desenvolupant dins la Conselle-
ria de Justícia, l’atenció, informació i orientació a les 
víctimes del terrorisme de manera especialitzada.»
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Esmena presentada pel GP ERC (reg. 117299)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament 
de Justícia per tal que el servei d’atenció, informació 
i orientació a les víctimes de delictes orienti i refor-
ci també el seu servei de forma especialitzada al segui-
ment i atenció de les víctimes de delictes de terrorisme 
i de violència masclista.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un gimnàs a l’Escola L’Areny, de Cornellà 
de Llobregat
Tram. 250-01594/10

Esmenes presentades
Reg. 117002; 117280 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 22.05.2015

Esmena presentada pel GP ERC (reg. 117002)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a abordar 
a la Taula Mixta amb l’Ajuntament de Cornellà l’aten-
ció de les necessitats d’un gimnàs-sala polivalent per a 
l’alumnat de l’escola l’Areny durant el 2015.

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 117280)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar programant, d’acord amb les ne-
cessitats d’escolarització i les disponibilitats pressu-
postaries del Govern, aquelles actuacions necessàries 
a partir de la priorització que estableixin conjunta-
ment el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Cornellà del Llobregat en el marc de la taula mixta.»

Proposta de resolució sobre la dotació del 
centre d’educació especial Virolai, de Cor-
nellà de Llobregat
Tram. 250-01595/10

Esmenes presentades
Reg. 117279 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 22.05.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 117279)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar treballant en el marc de les taules 
mixtes de planificació la determinació de places esco-
lars i recursos necessaris a l’escola d’educació especi-
al municipal El Virolai per al seu funcionament.»

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01596/10

Esmenes presentades
Reg. 117278 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 22.05.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 117278)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a programar, tenint en compte les disponi-
bilitats pressupostaries del Govern de la Generalitat, 
l’actuació definitiva a l’institut Montserrat Colomer de 
Sant Esteve de Sesrovires.»
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Proposta de resolució sobre el procés de fu-
sió de l’Escola Pasífae i l’Escola Sant Jordi, 
de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01597/10

Esmenes presentades
Reg. 117003; 117277 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 22.05.2015

Esmena presentada pel GP ERC (reg. 117003)

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

De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar 
sense demores a la Taula Mixta entre Ajuntament i De-
partament les necessitats d’ampliació de l’escola Sant 
Jordi de Vilanova i la Geltrú tenint en compte les pro-
postes de la comunitat educativa de l’escola Sant Jordi 
i de l’escola Pasífae i iniciar-ne l’execució.»

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 117277)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya valora positivament les 
obres d’ampliació realitzades pel Departament d’En-
senyament per donar cabuda a la fusió de les escoles 
Pasífae i Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú a partir del 
curs 2015-2016.»

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres d’adequació de l’Institut d’Aran 
i de l’Escola Garona, de Vielha e Mijaran
Tram. 250-01598/10

Esmenes presentades
Reg. 117004; 117276 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 22.05.2015

Esmena presentada pel GP ERC (reg. 117004)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a tancar 
l’acord amb l’Ajuntament per a la finalització de la 
darrera fase pendent de l’Institut d’Aran i la reforma 
dels patis interiors de l’escola Garona de Vielha.»

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 117276)

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

«El Parlament de Catalunya valora positivament les 
actuacions contemplades en el RAM 2015 del Depar-
tament d’Ensenyament a l’institut d’Aran i a l’escola 
Garona de Vielha.»

Proposta de resolució sobre l’augment dels 
recursos destinats a les biblioteques públi-
ques amb motiu de la declaració del 2015 
com a Any de les Biblioteques
Tram. 250-01599/10

Esmenes presentades
Reg. 117286; 117301 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 28.05.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 117286)

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

Del punt a

«a) Recuperar progressivament els ajuts a la inversió 
municipal per a la millora dels equipaments de biblio-
teques públiques.»

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

Del punt b

«b) Dotar progressivament la partida d’inversions per 
a la construcció dels centres que falten del Mapa de 
Lectura Pública.»

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

Del punt c

«c) Incrementar progressivament els recursos per a la 
compra de fons per al conjunt de les biblioteques de 
Catalunya.»

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

Del punt d

«d) Comprometre’s en un veritable catàleg col•lectiu i 
un carnet utilitzable a tot el territori català i que, amb 
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les accions de Govern, s’assoleixi l’equilibri territorial 
en tot el país.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 117301)

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

De refosa dels punts a i b en un únic punt

«Recuperar i dotar convenientment el Pla Específic de 
Biblioteques (PEB) dins del programa PUOSC per tal 
de donar suport a la creació i millora de biblioteques 
públiques dins dels estàndards aprovats al Mapa de 
Lectura Pública.»

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

«d) Dur a terme les gestions necessàries amb la Di-
putació de Barcelona per a la implementació d’un sol 
carnet d’usuari de les biblioteques públiques de Ca-
talunya que permeti a qualsevol persona que el tingui 
l’accés a tots els serveis de qualsevol de les bibliote-
ques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.»

3 Esmena 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

«e) Crear el Catàleg de la Lectura Pública que unifiqui 
els dos catàlegs de biblioteques actualment existents de 
manera que sigui possible la consulta i sol·licitud de 
préstec dels fons de qualsevol de les biblioteques públi-
ques de Catalunya des d’una sola interfície.»

4 Esmena 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

«f) Impulsar un projecte propi de préstec i posada a 
disposició de llibres electrònics mitjançant una plata-
forma tecnològica independent i desvinculada del Mi-
nisteri de Cultura.»

Proposta de resolució sobre el projecte 
de construcció d’una presa al congost de 
Mont-rebei
Tram. 250-01607/10

Esmenes presentades
Reg. 116804 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 28.05.2015

Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 116804)

1 Esmena 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (1)

De tot l’apartat 2

«2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
Declarar el Parc Natural de la zona del Montsec per 
Decret de Consell Executiu segons exigeix la Llei d’Es-
pais Naturals 12/1985 abans de que finalitzi la Legisla-
tura X, a fi i efectes de dotar aquest territori d’una eina 
de gestió, augmentar les mesures de protecció i des-
envolupament sostenible de l’esmentat indret. En tant 
s’aprova aquest Decret, el govern adoptarà les mesures 
cautelars necessàries per impedir qualsevol iniciativa 
d’intervenció sobre el territori a protegir que pugui po-
sar en risc l’assoliment dels objectius de la Declaració 
de Parc Natural.»

Proposta de resolució sobre l’oferta escolar 
dels barris de Can Llong i la Concòrdia, de 
Sabadell
Tram. 250-01644/10

Presentació
GP PPC

Reg. 117957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 145 y 146 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente propuesta de re-
solución para que sea sustanciada en la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats.

Exposición de motivos

El barrio de Can Llong de Sabadell está constituido 
por viviendas relativamente nuevas, ocupadas por fa-
milias jóvenes y con una alta tasa de natalidad. La 
Concòrdia, sin embargo, es un barrio histórico, con 
una población más envejecida y menor tasa de natali-
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dad. A pesar de ser barrios adyacentes, los puntos más 
lejanos entre ambos se encuentran a una distancia con-
siderable y que no cuentan con una conexión directa 
con transporte público.

El Departamento de Educación ha unificado ambos 
barrios en una sola zona escolar, para equilibrar el ex-
ceso de oferta de Concòrdia con el exceso de demanda 
de Can Llong, en relación a las solicitudes de esco-
larización durante el proceso de preinscripción para 
el curso 2015-16 en Sabadell. De hecho, entre los tres 
centros de Concòrdia (Concòrdia, Font Rosella i Pau 
Casals) tienen un exceso de 27 plazas, mientras que 
en el barrio de Can Llong se detecta una falta de 25 
plazas.

Como consecuencia de este desequilibrio y de la uni-
ficación en una sola zona, 25 familias de Can Llong 
han quedado fuera de los centros de Can Llong (Mas 
Boadella, Virolet i Can Llong) para iniciar la educa-
ción infantil, no habiendo obtenido plaza en la escuela 
solicitada, y sin alternativa viable en su barrio. Las fa-
milias encuentran injusta esta situación, considerando 
la distancia efectiva desde sus domicilios a los cen-
tros asignados, y que deberán desplazarse con niños 
de corta edad. Más injusta es la situación, contando 
con tres centros escolares en su barrio.

Tampoco entienden la falta de previsión y de solucio-
nes desde el Departamento, que ya se ha encontrado 
con esta situación en años anteriores, viéndose obliga-
do, por ejemplo, a abrir una nueva línea en Mas Boa-
della.

Les preocupa el futuro educativo de sus hijos, pues la 
situación que están viviendo en el momento de iniciar 
su escolarización será una constante, si el Departa-
mento no modifica su política de inversiones y gestión 
de la oferta escolar. Les preocupa que sus hijos no po-
drán volver a estudiar en su barrio, ni durante la etapa 
de primaria, ni tampoco para continuar la ESO, dada 
la falta de oferta de plazas también en estas etapas, y 
la lógica adscripción de las escuelas de otros barrios a 
IES ubicados fuera de Can Llong.

Estas familias demandan de la Generalitat que asuma 
su obligación de ofrecerles una oferta escolar de cali-
dad, adecuada y según las opciones que expresaron en 
la preinscripción, facilitándoles como mínimo plaza 
en alguno de los tres centros del barrio.

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Incluir una tercera línea educativa en la escuela Mas 
Boadella de Sabadell para el curso 2015-2016, que 
permita ofertar aquellas plazas que se demandaron en 
el barrio de Can Llong y que no fueron atenidas.

2. Configurar los barrios de Can Llong y Concòrdia 
como zonas de escolarización diferentes.

3. Planificar la oferta escolar del barrio de Can Llong 
adecuándose a la demografía del mismo, para todas 
las etapas educativas, y en consenso con las familias 
afectadas.

4. Establecer una alternativa de transporte gratuito pa-
ra aquellos niños que no hayan podido ser inscritos en 
escuelas razonablemente cerca de su domicilio.

Palacio del Parlamento, 25 de mayo de 2015

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz GP PPC Diputada GP PPC 

Proposta de resolució sobre la campanya 
institucional amb el lema «Fem-ho!»
Tram. 250-01645/10

Presentació
GP PPC

Reg. 118071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

En el dia 25 de maig es va encetar una campanya ins-
titucional en premsa, radio, televisió, cartells i internet 
per part de la Generalitat de Catalunya amb el lema 
«fem-ho».

El lema «fem-ho» és pràcticament idèntic al lema usat 
per la coalició de CiU en la campanya electoral de les 
eleccions al Parlament de Catalunya, «fem-ho pos-si-
ble», en un moment quan dita coalició defensava un 
procés amb l’objectiu de conduir Catalunya cap a la 
segregació de la resta d’Espanya. Ambdues campa-
nyes coincideixen en missatge i estètica i, per tant, es 
confonen.

En els anuncis no s’especifica quin és l’objecte de l’ac-
ció i, donada la situació política actual, s’entén que fa 
una clara referència a un eventual nou pas en l’anome-
nat «procés català». És per aquest motiu que es tracta 
d’un missatge partidista. A més a més, pot donar peu a 
reforçar la campanya electoral del partit que dona su-
port al Govern en un eventual avançament de les elec-
cions a la Generalitat de Catalunya en els termes que 
ja ha anunciat el seu President, això és, com a succe-
dani de plebiscit. Intenció aquesta última que lliga, un 
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cop més, amb la campanya electoral que la coalició de 
CiU va fer l’any 2012.

Totes dues referències ataquen clarament l’article 4 de 
la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la que es re-
gula la publicitat institucional, en el que es recullen els 
principis que l’han de regir en «quant a publicitat en-
ganyosa, deslleial, subliminar i encoberta». I més con-
cretament l’apartat a en el que s’especifica que «cap 
comunicació publicitària institucional no ha d’ésser 
partidista, ni tenir punts de similitud amb la publicitat 
que dugui a terme cap partit polític per a la seva prò-
pia imatge o la captació d’afiliats».

Més enllà, la Generalitat de Catalunya, com a insti-
tució de l’Estat al servei del ciutadà, s’ha de governar 
amb neutralitat, lleialtat i respecte a la societat plural 
a la que serveix.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. Retirar de forma immediata la campanya institucio-
nal encetada el dia 25 de maig de 2015 i totes les re-
ferències amb el lema «fem-ho» per coincidir amb el 
lema usat pel partit polític que dona suport al Govern.

b. Revisar els criteris amb els que es fan les campa-
nyes institucionals per tal de complir els requisits que 
han de regir en la publicitat institucional.

2. El Parlament de Catalunya insta la Comissió As-
sessora sobre la Publicitat Institucional a revisar la 
campanya de la Generalitat encetada el dia 25 de maig 
amb el lema «fem-ho» i a prendre les accions que con-
sideri pertinents per tal d’evitat aquestes situacions en 
el futur.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2015

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

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi per a determinar el grau de com-
pliment de la Llei 12/2007, de serveis socials, 
pel que fa al suport i el seguiment dels tre-
balladors socials
Tram. 250-01646/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 118083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.06.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Els professionals dels serveis socials gestionen situa-
cions i problemàtiques (dificultats econòmiques, ma-
lalties i/o addiccions, violència, estrès...), amb una alta 
càrrega emocional i de patiment per part de les perso-
nes ateses, i que poden provocar un desgast amb diver-
sos riscos associats per als professionals i per als usu-
aris. Per prevenir-los, la Llei de Serveis Socials preveu 
que l’Administració garanteixi «la supervisió, el su-
port tècnic i la formació permanent que els permeti 
donar una resposta adequada a les necessitats i les de-
mandes de la població», però es desconeix en quina 
mesura s’estan complint i el col·lectiu professional de-
tecta indicis que les actuacions desenvolupades fins al 
moment podrien ser insuficients.

Per tal de conèixer la situació real en termes de ris-
cos, efectes (baixes laborals vinculades al desgast o 
burnout, per exemple) i mesures adoptades per pre-
venir-los, el Col·legi de Treball Social de Catalunya 
(TSCAT) demana a la Generalitat la realització d’un 
estudi en col·laboració amb el col·lectiu que perme-
ti impulsar millores a partir d’una diagnosi acurada. 
L’objectiu a mitjà i llarg termini és construir una «cul-
tura de la cura» al voltant de tres eixos: el dret a cuidar 
l’altre, el dret a cuidar-se un mateix i la responsabilitat 
de les organitzacions de cuidar les persones.

En aquest sentit cal remarcar els avenços per part del 
Col·legi i que inclouen la formació de supervisores en-
carregades de generar espais de revisió i suport que 
permeten millorar les metodologies de treball i la in-
tervenció professional, així com detectar riscos, re-
soldre conflictes i promoure l’autocura personal. En 
el primer any s’han completat dues edicions d’un curs 
que ha format 33 supervisores en el marc d’una expe-
riència pionera de supervisió, ja que es tracta del pri-
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mer col·legi professional de tot l’Estat que compta amb 
aquest servei.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un estudi per tal de determinar en 
quina mesura s’estan complint les actuacions de suport 
i seguiment previstes per la Llei de Serveis Socials 
amb la finalitat de millorar l’atenció a les persones i 
d’evitar riscos per part dels professionals.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

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 4/2015, sobre el Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 256-00052/10

Presentació
Síndic Major, del Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 118010 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 02.06.2015

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, en suport informàtic, l’informe de 
fiscalització núm. 4/2015, aprovat pel Ple de la Sindi-
catura, relatiu al Servei d’Ocupació de Catalunya, Re-
solució 637/IX del Parlament.

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

Barcelona, 26 de maig 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 09.06.2015 al 
22.06.2015).
Finiment del termini: 23.06.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.06.2015.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la investigació judicial en la sa-
nitat pública
Tram. 302-00287/10

Esmenes presentades
Reg. 118332, 118350, 118391, 118394 i 

118396 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 03.06.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 118332)

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 Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
investigació judicial en la sanitat pública (tram. 302-
00287/10).

1 Esmena 1
De supressió i addició
GP Socialista

En el punt 2.1

«2.1 Garantir que cap Departament de la Generalitat, 
si no n’està obligat de manera ineludible, ni s’ha fet 
càrrec [...] defensa dels imputats, investigats, inculpats 
o condemnats en casos de corrupció. En el cas de con-
demna per corrupció, el Govern de la Generalitat em-
prendrà mesures pel rescabalament d’aquestes minu-
tes o honoraris i tot tipus de despeses relacionades.»
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2 Esmena 2
De supressió i addició
GP Socialista

En el punt 2.2

«[...] majoritàriament per la Generalitat de Catalunya, 
si no n’està obligat de manera ineludible, es farà càrrec 
del cost de les minutes ni de les despeses vinculades a 
la defensa de persones imputades, investigades, incul-
pades o condemnades en casos de corrupció.» 

3 Esmena 3
D’addició
GP Socialista

D’un nou subapartat al final del punt 2

«2.3 Les accions a emprendre fruit dels acords del dos 
punts anteriors, en cap cas poden perjudicar a l’admi-
nistració de la Generalitat o a algun ens subjecte de 
responsabilitat pública.»

4 Esmena 4
D’addició
GP Socialista

En el punt 4.2

«4.2 Aplicar o fer aplicar, si és el cas, la normativa dis-
ciplinària, [...]»

5 Esmena 5
D’addició
GP Socialista

En el punt 5.1

«[...] a la normativa d’incompatibilitats del sector pú-
blic i els acords del Parlament de Catalunya sobre 
aquesta matèria. A aquests efectes [...]»

6 Esmena 6
De supressió
GP Socialista

Supressió d’una part del text al final del punt 5.2

«[...] les retribucions del directiu o del treballador que, 
en qualsevol cas, ha de ser un de sol i per un sol càrrec 
o lloc de treball.»

7 Esmena 7
D’addició
GP Socialista

En el punt 6.2

«6.2 Aplicar i/o fer aplicar, si és el cas, la normativa 
disciplinària, [...]»

8 Esmena 8
D’addició
GP Socialista

D’un nou subapartat al final del punt 6

«6.3 Realitzar un debat en el si de la Comissió de Sa-
lut del Parlament de Catalunya amb la presència dels 
col·legis professionals de metges, infermeres, psicòlegs 
clínics, odontòlegs i altres, els sindicats majoritaris del 
sector sanitari i els Consells de la professió medica i 
d’infermeria, sobre la compatibilitat de l’activitat pú-
blica i privada dels professionals sanitaris.»

9 Esmena 9
D’addició
GP Socialista

D’un nou subapartat al final del punt 7

«7.4 Un informe sobre les accions endegades per tal 
de donar compliment a les recomanacions fetes per la 
Sindicatura de Comptes en els informes de fiscalitza-
ció esmentats al document de data 23 d’abril de 2015 
elaborat en compliment del punt cinquè de la resolució 
964/X. Aquest informe haurà d’incloure també les al-
legacions realitzades per les institucions sanitàries es-
mentades i la seva recurrència.»

10 Esmena 10
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt al final del text

«8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

8.1 Emprendre accions i instar a tots els centres del 
Sistema sanitari públic que poden haver col·locat prò-
tesis potencialment defectuoses a fer-ho, contra l’em-
presa responsable i els seus propietaris o responsables 
per tal de rescabalar-se del cost originat al sistema 
sanitari públic pel seu subministrament i també pels 
danys i perjudicis ocasionats.

8.2 Obrir un servei d’assessorament i atenció adreçat 
a les persones afectades per la col·locació de pròtesis 
potencialment defectuoses per tal d’informar-los dels 
drets que tenen com a pacients i usuaris del sistema 
sanitari públic.» 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 118350)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
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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 la 
investigació judicial en la sanitat pública (tram. 302-
00287/10).

1 Esmena 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 1 bis

«1 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a personar-se com a part perjudicada 
en la causa judicial pel cas de les pròtesis de l’empresa 
Traiber.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

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

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 118391)

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 investigació judicial en la sa-
nitat pública (tram. 302-00287/10).

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

D’un nou apartat 8

«8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a personar-se com a part en els procedi-
ments judicials derivats del cas Innova i de la resta 
de casos existents i els que puguin produir-se per pre-
sumpta corrupció en la sanitat pública catalana.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Eva García Ro-
dríguez, diputada, GP PPC

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 118394)

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 investigació judicial en la sa-
nitat pública (tram. 302-00287/10).

1 Esmena 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2.1

«2.1. Estudiar i establir els criteris de decisió sobre 
l’assumpció o no de la defensa lletrada dels càrrecs 
públics en base a allò establert en un informe precep-
tiu de caràcter tècnic, de manera que l’administració 
pública no es faci càrrec de les despeses de defensa de 
cap persona condemnada en casos de corrupció.»

2 Esmena 2
De modificació i supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 2.2

«2.2. Garantir que s’aplicaran els criteris de decisió 
establerts en base a un informe tècnic preceptiu en re-
lació a les minutes i les despeses vinculades a la de-
fensa de persones imputades, investigades, inculpades 
o condemnades en casos de corrupció. En cas de que la 
empresa o l’ens en qüestió s’hagi fet càrrec d’aquestes 
despeses o hagi avançat el seu abonament pel fet de 
que la persona o persones beneficiades estaven en ac-
tiu o vinculades a la empresa en el moment d’iniciar-se 
la investigació, els responsables de la empresa o l’ens 
en qüestió estaran obligades, en nom i representació 
de la empresa o ens que s’ha fet càrrec o ha abonat les 
despeses, a instar el seu rescabalament en el moment 
en que els beneficiaris resultin condemnats o hagin re-
conegut la seva responsabilitat.»

3 Esmena 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3.1

«3.1. Donar compliment íntegre i estricte del règim 
sancionador previst a la normativa bàsica sobre con-
tractació del sector públic i, concretament, allò previst 
a l’article 60.2.e TRLCSP, que preveu la prohibició de 
contractar de nou amb l’Administració si s’han «in-
complert les condicions especials d’execució del con-
tracte establertes d’acord amb el que assenyala l’arti-
cle 118, quan aquest incompliment hagués estat definit 
en els plecs o en el contracte com una infracció greu 
[...] i concorri, dol, culpa o negligència de l’empresari. 
I a garantir que la subcontractació únicament afectarà 
a prestacions sanitàries accessòries, i s’ajustarà als re-
quisits que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic.»
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4 Esmena 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3.2

«3.2. Lliurar al Parlament de Catalunya, abans de que 
es convoqui el Ple extraordinari sobre Salut i, en qual-
sevol cas, abans de finalitzar l’actual període de ses-
sions, un informe complet on es recullin totes les ac-
tuacions efectuades pels organismes inspectors del 
Departament de Salut, on es detallin els expedients in-
formatius i sancionadors que han estat tramitats du-
rant els darrers cinc anys, fent constar en tots els casos 
el centre inspeccionat, la causa o el motiu de la inspec-
ció, el resultat de la mateixa i, en el seu cas, la sanció 
imposada.»

5 Esmena 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4.2

«4.2. Aplicar o fer aplicar la normativa disciplinària, 
laboral o administrativa, que correspongui respecte 
als alts càrrecs, directius i/o responsables de les em-
preses o ens que, estant degudament assabentats, in-
compleixin la normativa de licitació i contractació que 
els correspongui aplicar o fer aplicar.»

6 Esmena 6
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4.3

«4.3. Lliurar al Parlament de Catalunya, abans de que 
es convoqui el Ple extraordinari sobre Salut o abans 
de finalitzar l’actual període de sessions, un informe 
on constin les empreses i ens del sector públic i/o par-
ticipats majoritàriament per la Generalitat de Catalu-
nya en l’àmbit de Salut que hagin incomplert les seves 
obligacions pel que fa als requisits de licitació i con-
tractació, els contractes que no s’hagin ajustat a la nor-
mativa i les empreses o persones a les que hagin estat 
adjudicats aquests contractes.»

7 Esmena 7
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 5.1

«5.1. Totes les empreses i ens del sector públic i/o 
participats majoritàriament per la Generalitat de Ca-
talunya vetllaran per tal de que els seus directius i 
treballadors donin compliment a la normativa d’in-
compatibilitats del sector públic. A aquests efectes, i 
un cop lliurada la informació adient, caldrà que reque-
reixen als seus directius i als seus treballadors la re-
solució d’autorització de compatibilitat, i en cas que 

aquesta no es requereixi legalment, la declaració jura-
da de no estar sotmès a situacions d’incompatibilitat.»

8 Esmena 8
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 5.2

«5.2. Totes les empreses i ens del sector públic i/o par-
ticipats majoritàriament per la Generalitat de Catalu-
nya tramitin les corresponents resolucions i autoritza-
cions de comissions de serveis o adscripció funcional 
que els seus directius o els seus treballadors realitzen 
en un altre centre o empresa del sector públic o pri-
vat, així com també que disposin i/o exigeixin les cor-
responents resolucions i autoritzacions dels centres 
d’origen d’aquells directius o treballadors que presten 
serveis en el seu centre o empresa sota comissió de 
serveis o adscripció funcional. En tots els casos caldrà 
fer constar en la resolució i documentació pertinent 
quin és el percentatge de dedicació i en conseqüència 
el percentatge de retribució per a cadascun dels llocs 
de treball.»

9 Esmena 9
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 6.1

«6.1. Garantir que en cap empresa i/o ens del sector 
públic i/o participat majoritàriament per la Genera-
litat de Catalunya s’incomplirà l’article 11 de la Llei 
21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat, ni el Decret 
307/1985, del 31 d’octubre, sobre les normes i procedi-
ment per a l’aplicació de les incompatibilitat s al perso-
nal sanitari al servei de la Generalitat de Catalunya.»

10 Esmena 10
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 6.2

«6.2. Aplicar i/o fer aplicar la normativa disciplinària, 
laboral o administrativa, que correspongui respecte 
als alts càrrecs, directius i/o responsables de les em-
preses o ens que incompleixin o que permetin incom-
plir la normativa d’incompatibilitats del sector públic; 
d’acord amb el que estableix la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya en l’informe signat en data 23 d’abril 
de 2015, en compliment del punt cinquè de la resolució 
964/X del Parlament de Catalunya.»
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11 Esmena 11

De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 7.1

«7.1. La relació de les actuacions que ha realitzat o té 
previst realitzar el Departament de Salut per tal de vet-
llar pel compliment de les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes, de la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya, i altres organismes de con-
trol de la contractació pública, en especial les relaci-
onades amb la licitació i contractació d’obres, bens i 
serveis, i a les incompatibilitats, contractacions, retri-
bucions i indemnitzacions de directius i alts càrrecs 
tant de l’Administració sanitària com de les empreses i 
ens del sector públic sanitari.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

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

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 118396)

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 investigació judicial en la sa-
nitat pública (tram. 302-00287/10).

1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a continuar facilitant tota la informació i 
documentació que li sigui requerida, amb la màxima 
celeritat i diligència, als diversos jutjats que estan ins-
truint o coneixent de processos i investigacions rela-
cionats amb possibles actuacions delictives o il·lícites 
vinculades, d’una o altra forma, a la Sanitat catalana o 
amb persones i/o centres que tenen o han tingut qual-
sevol tipus de relació amb ella. De la mateixa forma, 
es posarà també a disposició de l’autoritat judicial o 
del Ministeri Fiscal qualsevol documentació o infor-
mació que pugui ser rellevant per l’esclariment dels 
fets o per la delimitació de responsabilitats, encara que 
aquesta documentació o informació no hagi estat for-
malment requerida.»

2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 2.1 i 2.2.

«2.1. Garantir, en aplicació del principi de presumpció 
d’innocència, la defensa dels seus alts càrrecs i funcio-
naris demandats en l’exercici de les seves funcions. De 
la mateixa manera, l’insta a garantir que, ni l’adminis-
tració de la Generalitat ni les entitats del sector púbic 
es faran càrrec de les despeses de la defensa en cas que 
alguna d’aquestes persones resulti condemnada en ca-
sos de corrupció.»

3 Esmena 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.1.

«3.1. Donar compliment íntegre i estricte del règim 
sancionador previst a la normativa bàsica sobre con-
tractació del sector públic, especialment pel que fa a 
les prohibicions de contractar derivades de l’incom-
pliment d’obligacions contractuals, i a les condicions 
i els requisits legalment establerts en matèria de sub-
contractació.»

4 Esmena 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.2.

«3.2. Lliurar al Parlament de Catalunya, abans de que 
es convoqui el Ple extraordinari sobre Salut i, en qual-
sevol cas, abans de finalitzar l’actual període de sessi-
ons, un informe complet on es recullin totes les actu-
acions inspectores que s’han realitzat sobre possibles 
subcontractacions de serveis en l’àmbit sanitari de Ca-
talunya, fent constar les empreses investigades, els re-
sultats de la investigació, i el tipus de sanció interposat 
en cada cas.»

5 Esmena 5
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 4.2.

«4.2. Aplicar o fer aplicar la normativa disciplinària, 
laboral o administrativa, així com els principis ètics 
establerts, que correspongui respecte als alts càrrecs, 
directius i/o responsables de les empreses o ens que, 
estant degudament assabentats, incompleixin la nor-
mativa de licitació i contractació que els correspongui 
aplicar o fer aplicar.»
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6 Esmena 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4.3.

«4.3. Efectuar un seguiment del grau de compliment 
dels requisits de licitació i contractació a què estan 
obligades les empreses i ens del sector públic i/o par-
ticipats majoritàriament per la Generalitat de Catalu-
nya en l’àmbit de Salut, fent constar, en el seu cas, les 
empreses i ens que hagin incomplert les seves obligaci-
ons, els contractes que no s’hagin ajustat a la norma-
tiva i les empreses o persones a les quals hagin estat 
adjudicats aquests contractes.»

7 Esmena 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.1.

«5.1. Totes les empreses i ens del sector públic i/o parti-
cipats majoritàriament per la Generalitat de Catalunya 
vetllaran per tal de que els seus directius i treballadors 
donin compliment a la normativa d’incompatibilitats 
del sector públic. A aquests efectes, i un cop lliurada la 
informació adient, caldrà que requereixen als seus di-
rectius i als seus treballadors la resolució d’autoritza-
ció de compatibilitat o la declaració jurada de no estar 
incursos en situacions d’incompatibilitat o que reque-
reixen resolució d’autorització de compatibilitat.»

8 Esmena 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.2.

«5.2. Totes les empreses i ens del sector públic i/o par-
ticipats majoritàriament per la Generalitat de Catalu-
nya tramitin les corresponents resolucions i autoritza-
cions de comissions de serveis o adscripció funcional 
que els seus directius o els seus treballadors realitzen 
en un altre centre o empresa del sector públic o pri-
vat, així com també que disposin i/o exigeixin les cor-
responents resolucions i autoritzacions dels centres 
d’origen d’aquells directius o treballadors que presten 
serveis en el seu centre o empresa sota comissió de 
serveis o adscripció funcional. En tots els casos cal-
drà fer constar en la resolució i documentació perti-
nent quin es el centre que es fa càrrec de les retribuci-
ons del directiu o del treballador que, en qualsevol cas, 
ha de ser un de sol i per un sol càrrec o lloc de treball.»

9 Esmena 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.1.

«6.1. D’acord amb el marc legal vigent, garantir que 
cap empresa i/o ens del sector públic i/o participat ma-
joritàriament per la Generalitat de Catalunya establirà 
ni mantindrà relacions mercantils o retribuirà addici-
onalment i com a prestació de serveis professionals, 
les activitats realitzades pels seus directius o pels seus 
treballadors, en la mateixa empresa o ens, o en una 
empresa o ens del mateix grup, ja sigui dins o fora de 
l’horari contractat, i per fer activitats o prestacions 
idèntiques o similars a les ja contractades laboral, es-
tatutària o administrativament. Tampoc es podran fer 
compatibles a la contractació laboral, estatutària o ad-
ministrativa, les contractacions mercantils o les retri-
bucions de serveis professionals mitjançant empreses 
o societats participades pels directius, pels professio-
nals o pels treballadors que realitzen l’activitat com-
plementària i/o extraordinària i addicionalment retri-
buïda.»

10 Esmena 10
De modificació 
GP de Convergència i Unió

De l’enunciat del punt 7

«7. El Parlament de Catalunya insta al Departament de 
Salut –pel que fa a les seves actuacions inspectores– 
i al Síndic de Greuges de Catalunya a lliurar al Par-
lament, al més aviat possible i si pot ser, abans de la 
substanciació del Ple extraordinari sobre Salut.»

11 Esmena 11

De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 7.1.

«7.1. Un informe complet on es recullin totes les ano-
malies i irregularitats, en l’àmbit específic de la Sa-
nitat catalana, que han estat detectades i posades de 
manifest per la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
i per la Intervenció General de la Generalitat, durant 
els darrers cinc anys, fent especial referència a les re-
lacionades amb la licitació i contractació d’obres, béns 
i serveis, i a les incompatibilitats, contractacions, re-
tribucions i indemnitzacions de directius i alts càrrecs 
tant de l’Administració sanitària com de les empreses i 
ens del sector públic sanitari. Caldrà fer constar també 
quines han estat les recomanacions fetes per aquests or-
ganismes, quin ha estat el control exercit i quin el grau 
de compliment d’aquestes recomanacions.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les condicions laborals, de salut i 
de seguretat dels treballadors
Tram. 302-00288/10

Esmenes presentades
Reg. 118351, 118393, 118398 i 118404 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 118351)

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 Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les con-
dicions laborals, de salut i de seguretat dels treballa-
dors (tram. 302-00288/10).

1 Esmena 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

«8. Paralitzar la modificació de la RLT proposada pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Ali-
mentació i Medi natural de canvi de nom, nivell i com-
plement específic dels llocs de treball de “direcció de 
parc nacional i natural” responsables dels espais na-
turals de protecció especial i que ha ocasionat l’ober-
tura d’expedients de remoció als actuals directors i res-
ponsables dels Parcs de manera unilateral.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

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

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 118393)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals, 
de salut i de seguretat dels treballadors (tram. 302-
00288/10).

1 Esmena 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2

«2. Garantir els recursos humans i materials de la Ins-
pecció de Treball de Catalunya necessaris per tal de: 

[...]»

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

Del punt 3

«3. Reforçar la iniciativa de la Inspecció de Treball de 
Catalunya per: 

[...]»

3 Esmena 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 5

«5. Aprovar dins aquest període de sessions el III Pla 
de Govern de Seguretat i Salut Laboral, i presentar-lo 
al Parlament.»

4 Esmena 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar 
les contractacions públiques existents i, en el seu cas, 
no renovar cap contractació pública de serveis amb 
empreses que no garanteixin que tots els treballadors 
i treballadores (directes o subcontractats) que interve-
nen en la prestació de servei o subministrament: 

1. tinguin una jornada màxima de 40 hores setmanals 
i 2 dies de descans

2. se’ls retribueixi amb un salari digne i es garanteixi 
el mateix salari per un mateix tipus de feina.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 118398)

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-
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lació al Govern sobre les condicions laborals, de salut 
i de seguretat dels treballadors (tram. 302-00288/10).

1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Que la reforma laboral de 2012, així com les refor-
mes anteriors, no ha generat ocupació per si mateixa, 
però ha permès una major capacitat d’adaptació per 
part de les empreses a l’entorn econòmic i ha facilitat 
la recuperació de l’ocupació.»

2 Esmena 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’enunciat del punt 2

«2. Garantir que la Inspecció de Treball de Catalunya 
tingui els recursos humans i materials suficients per 
continuar exercint les seves funcions per:»

3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’enunciat del punt 3

«3. Reforçar la iniciativa de la Inspecció de Treball de 
Catalunya per:»

4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Aprovar abans de l’estiu, el III Pla de Govern de 
Seguretat i Salut Laborals, i presentar-lo al Parlament.»

5 Esmena 5
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Elaborar i publicar, abans del 30 de juny de 2015, 
els resultats de l’Enquesta Catalana de Condicions de 
Treball abans del 30 de juny de 2016.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 118404)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-

senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals, 
de salut i de seguretat dels treballadors (tram. 302-
00288/10).

1 Esmena 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 1, que resta redactat de la següent manera

«El Parlament de Catalunya constata: 

1. Que la reforma laboral de 2012, lluny d’assolir els 
objectius amb la que es va endegar, no ha aconseguit 
millorar les condicions laborals ni la precarietat, ni 
ha disminuït les desigualtats socials o la pobresa. Es 
constata que de fet tots aquests indicadors han empit-
jorat amb la crisi econòmica i que la reforma laboral 
no ha estat un bon instrument per a fer-hi front.»

2 Esmena 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3

«3. Recuperar, en col·laboració amb la resta d’admi-
nistracions públiques competents, la iniciativa de la 
Inspecció de Treball de Catalunya per [...]»

3 Esmena 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 7

«7. Instar al Govern central a garantir que la normati-
va aplicable al model de mútues respecti en qualsevol 
cas els drets dels treballadors i treballadores i garan-
teixi una correcta prevenció de riscos laborals.»

4 Esmena 4
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

«8. Posar en marxa totes les mesures adients per tal 
de disminuir progressivament fins a eliminar la bretxa 
salarial entre homes i dones, així com qualsevol altra 
mostra de discriminació a l’àmbit laboral.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta GP C’s 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les persones en situació de de-
pendència o amb discapacitat i les entitats 
que hi treballen
Tram. 302-00289/10

Esmenes presentades
Reg. 118352, 118356, 118395 i 118401 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2015

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 118352)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les persones en situació de de-
pendència o amb discapacitat i les entitats que hi tre-
ballen (tram. 302-00289/10).

1 Esmena 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«1. Posar a disposició de les entitats, en el proper mes, 
mitjançant els canals establerts per la Tresoreria de 
la Generalitat de Catalunya, la informació dels paga-
ments que es vagin programant en allò que fa referèn-
cia a les subvencions, convenis o contractes, i subven-
cions que gestionen accions d’atenció a les persones 
així com del deute pendent de liquidar que permeti a 
les organitzacions la previsió, la planificació i el tre-
ball per garantir el seu funcionament, l’atenció i la 
prestació dels serveis.»

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

«2. Facilitar, a totes les entitats que siguin receptores 
de fons públics i ho sol·licitin, un document de reconei-
xement del deute.»

3 Esmena 3
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«5. Pel que fa a l’optimització de la gestió econòmica 
de les subvencions: establir millores per tal que du-
rant el primer semestre de l’any s’hagin resolt les con-
vocatòries, programar el pagament de les bestretes 
mensualment i agilitzar la revisió dels requeriments 
de les subvencions per tal de que el procés finalitzi 
en el termini més curt possible. Pel que fa a la convo-
catòria vigent de subvencions a entitats en l’àmbit de 
benestar social i família, garantir que es fa la resolu-

ció de la mateixa com a màxim abans del 31 de juliol 
d’enguany.»

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

«6. Donar a conèixer a les futures persones usuàries 
dels serveis residencials el copagament que els hi cor-
respondrà per accedir a una plaça residencial pública 
per tal de poder escollir el servei més adequat, d’acord 
amb el criteri professional.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 118356)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les persones en 
situació de dependència o amb discapacitat i les entitats 
que hi treballen (tram. 302-00289/10).

1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 5 bis

«5 bis. Fer les gestions oportunes davant el Govern de 
l’Estat perquè derogui la recent modificació de l’article 
135 de la Constitució Espanyola per permetre que les 
CCAA puguin prioritzar el pagament dels serveis de 
salut, educació i serveis socials per davant de qualse-
vol altre que tingui com a destinatàries entitats finan-
ceres.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 118395)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les persones en situació de de-
pendència o amb discapacitat i les entitats que hi tre-
ballen (tram. 302-00289/10).

Fascicle segon



8 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 592

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 46

1 Esmena 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Prioritzar els pagaments dels serveis, programes, 
projectes i activitats, ja siguin subvencions, convenis o 
contractes, i subvencions que gestionen accions d’aten-
ció a les persones així com del deute pendent de liqui-
dar que permeti a les organitzacions la previsió, la pla-
nificació i el treball per garantir el seu funcionament, 
l’atenció i la prestació dels serveis, d’acord amb la nor-
mativa i les disponibilitats de Tresoreria.»

2 Esmena 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Reforçar la línia de treball en el finançament ba-
sat en préstecs que atorga l’Institut Català de Finan-
ces amb garantia dels Departaments que tenen deu-
te pendent de pagament a les entitats beneficiàries de 
subvencions de serveis d’atenció a les persones i a les 
entitats.»

3 Esmena 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Donar recolzament a les entitats que presten ser-
veis d’atenció a les persones amb discapacitat i nego-
ciar amb les entitats financeres per facilitar l’accés a 
noves línies de crèdit que permetin fer front a la situ-
ació actual; i habilitar els recursos que permetin sufra-
gar els costos financers que poden suposar.»

4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Treballar per escurçar els terminis i orientar a les 
persones beneficiàries per tal que siguin coneixedores 
dels temps màxims d’espera per accedir als serveis o 
prestacions a les que té dret.»

5 Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Treballar en el desenvolupament de les prestacions 
i/o serveis previstos a la cartera de serveis socials per 
les persones en situació de dependència, posant l’ac-

cent en la prevenció de la dependència i la promoció 
de l’autonomia personal.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 118401)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Saave-
dra Conesa, 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 les per-
sones en situació de dependència o amb discapacitat i les 
entitats que hi treballen (tram. 302-00289/10).

1 Esmena 1
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

«9. Comparèixer, mitjançant la Consellera de Benestar 
Social i Família, de forma immediata en el Parlament 
de Catalunya i donar les explicacions oportunes sobre 
les noves retallades anunciades a les ajudes a les famí-
lies amb persones discapacitades ingressades en cen-
tres públics d’atenció especialitzada.»

2 Esmena 2
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

«10. Reduir el copagament que segons els nous criteris 
ha establert el Departament de Benestar Social per a 
les ajudes a les famílies amb persones discapacitades 
ingressades en centres públics d’atenció especialitza-
da, i a revisar el criteri que té en compte el patrimoni 
dels afectats com a factor determinant, ja que aquest 
nou criteri ha provocat un fort increment de les factu-
res de les famílies dels afectats.»

3 Esmena 3
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

«11. Elaborar i presentar en seu parlamentària un in-
forme que reculli les raons i els criteris que justifiquen 
l’increment de la factura que han de pagar les famíli-
es amb persones discapacitades ingressades en centres 
públics d’atenció especialitzada.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat, GP C’s 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’orientació per a l’aplicació, en 
l’àmbit local, de la Llei 19/2014, del 29 de de-
sembre, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 302-00290/10

Esmenes presentades
Reg. 118331, 118358 i 118402 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 118331)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Juli Fernandez Iru-
ela, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ori-
entació per a l’aplicació, en l’àmbit local, de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern (tram. 302-
00290/10).

1 Esmena 1
D’addició
GP Socialista

Afegir a l’inici del punt 3

«Elaborar i impulsar el programa de formació [...]»

2 Esmena 2
De supressió
GP Socialista

D’una part del punt 8

«8. El Parlament insta el Govern i el conjunt d’institu-
cions de Catalunya a col·laborar i prestar el suport que 
els requereixi la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació Pública per a l’exercici de les seves 
funcions i a respectar-ne la seva plena independència 
orgànica i funcional. La Comissió de Garantia, una ve-
gada els seus membres hagin pres possessió del càrrec, 
ha d’entrar en funcionament de forma immediata i, en 
qualsevol cas, no més enllà del proper 15 de juny de 
2015. En la seva primera sessió, la Comissió de Garan-
tia li correspon nomenar per majoria absoluta dels seus 
membres el president o presidenta de l’òrgan, en com-
pliment de la Disposició final Tercera 4 in fine en rela-
ció a les Lleis 30/92 i 26/2010.»

3 Esmena 3
De supressió
GP Socialista

D’una part del punt 9

«9. El Parlament de Catalunya reconeix la rellevància i 
la necessitat de la tasca que desenvolupen els professi-

onals de l’arxiu i gestió documental a Catalunya i insta 
al Govern, als ens locals, i a la Comissió d Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública, respectant 
la seva independència, a establir formes de participa-
ció i col·laboració estable i permanent amb aquest sec-
tor professional, incloent els programes de formació i 
el desenvolupament dels corresponents sistemes inte-
grals de gestió, documents i dades en compliment de 
l’art 19.3 de la llei.»

Palau del Parlament, 28 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu Juli Fernandez Iruela
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 118358)

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 so-
bre l’orientació per a l’aplicació, en l’àmbit local, de 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (tram. 302-
00290/10).

1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 1

«1. Aprovar i presentar [...] suport econòmic i financer 
amb suficiència i que s’haurà d’articular com a crèdit 
de caràcter plurianual garantint un mínim de dos anys 
des de l’entrada en vigor de la llei, per tal de disposar 
els ens locals del desplegament que la llei de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern els 
obliga.»

2 Esmena 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al final del punt 3

«3. [...] formació amb oferta a tot el territori per un pe-
ríode de dos anys.»



8 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 592

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 48

3 Esmena 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 7

«7. Promoure, i acompanyar pressupostàriament i amb 
els recursos necessaris, amb ple respecte a l’autonomia 
local, i de forma consensuada amb el món local i opti-
mitzant els recursos propis, la creació d’Unitats d’in-
formació i/o de responsables de transparència a totes 
les Administracions locals de Catalunya i a constituir 
una Xarxa de coordinació entre elles.»

4 Esmena 4
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 9

«9. El Parlament de Catalunya reconeix la rellevància i 
la necessitat de la tasca que desenvolupen els professi-
onals de l’arxiu i gestió documental a Catalunya i ins-
ta al Govern, als ens locals, i a la Comissió de Garan-
tia del Dret d’Accés a la Informació Publica, respectant 
la seva independència, a establir formes de participa-
ció i col·laboració estable i permanent amb aquest sec-
tor professional, incloent els programes de formació i 
el desenvolupament dels corresponents sistemes inte-
grals de gestió, documents i dades en compliment de 
l’art 19.3 de la llei.»

«9. El Parlament es compromet a repetir, abans de fi-
nals del mes de juliol, la votació sobre la composició 
i designació de la Comissió del Dret d’Accés a la In-
formació Pública atès no es dóna compliment al que 
determina la Llei en el seu article 40.3 que afirma que 
“Els membres de la Comissió han d’ésser juristes espe-
cialistes en dret públic i tècnics en matèria d’arxius o 
gestió documental, elegits entre experts de competèn-
cia i prestigi reconeguts i amb més de deu anys d’expe-
riència professional.”»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 118402)

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 l’orientació per a l’aplicació, en 
l’àmbit local, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (tram. 302-00290/10).

1 Esmena 1
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 1

«1. Aprovar i presentar al Parlament abans de l’entrada 
en vigor de la llei el Programa de suport a les Entitats 
locals previst a l’art 94 de la llei de transparència, do-
tant-lo del corresponent suport econòmic i financer, i 
adoptant una partida en els pressupostos de la Gene-
ralitat a tal efecte, que s’haurà d’articular com a crèdit 
de caràcter plurianual garantint un mínim de dos anys 
des de l’entrada en vigor de la llei.»

2 Esmena 2
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

«2 bis. Establir les obligacions especifiques de trans-
parència exigibles als ens locals i entitats municipalis-
tes per a la percepció de fons públics.»

3 Esmena 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3

«3. Impulsar el programa de formació en transparèn-
cia i accés a la informació, dirigit als ens locals, tant 
en el marc de l’Escola d’Administració pública, de les 
entitats municipalistes i les Diputacions Provincials, 
com amb d’altres administracions i centres de forma-
ció establint un calendari de desplegament de la for-
mació amb oferta a tot el territori.»

4 Esmena 4
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4

«4. Elaborar i facilitar, abans de l’entrada en vigor de la 
llei, una Guia de bones pràctiques i de bon Govern, per 
la implementació de la llei a les administracions locals 
de Catalunya, i establir un canal de coordinació i su-
port permanent amb el Departament de Governació.»

5 Esmena 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 8

«8. El Parlament insta el Govern i el conjunt d’institu-
cions de Catalunya a col·laborar i prestar el suport que 
els requereixi la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació Pública per a l’exercici de les se-
ves funcions i a respectar-ne la seva plena independèn-
cia orgànica i funcional. La Comissió de Garantia, una 
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vegada els seus membres hagin pres possessió del càr-
rec, ha d’entrar en funcionament de forma immediata 
i, en qualsevol cas, no més enllà del proper 15 de juny 
de 2015. En la seva primera sessió, la Comissió de Ga-
rantia li correspon nomenar per majoria absoluta dels 
seus membres el president o presidenta de l’òrgan, en 
compliment de la Disposició final Tercera 4 in fine en 
relació a les Lleis 30/92 i 26/2010. i a garantir la seva 
plena independència orgànica i funcional, ajustant el 
nomenament dels seus membres al que disposi l’article 
40.3 de la llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.»

6 Esmena 6
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 9

«9. El Parlament de Catalunya reconeix la rellevància i 
la necessitat de la tasca que desenvolupen els professi-
onals de l’arxiu i gestió documental a Catalunya i insta 
al Govern, als ens locals, i a la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Publica, respectant la 
seva independència, sol·licita la incorporació imme-
diata d’un dels seus representants com a membre de 
la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-
mació Publica, així com a establir formes de partici-
pació i col·laboració estable i permanent amb aquest 
sector professional, incloent els programes de forma-
ció i el desenvolupament dels corresponents sistemes 
integrals de gestió, documents i dades en compliment 
de l’art 19.3 de la llei.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica
Tram. 302-00291/10

Esmenes presentades
Reg. 118330, 118392, 118397 i 118403 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 118330)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’a-
cord 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 
política energètica (tram. 302-00291/10).

1 Esmena 1
D’addició
GP Socialista

Al punt 7

«7. Presentar, en el termini de dos mesos, una proposta 
per la creació d’un operador energètic de participació 
pública i ciutadana que pugui ser un instrument al ser-
vei dels ajuntaments, i que tingui com a objectius la 
rehabilitació energètica, els serveis energètics, l’auto-
suficiència i generació i la comercialització d’energies 
renovables, amb òrgans de participació a nivell local 
que vetllin per la seva implantació a nivell local i mu-
nicipal.»

2 Esmena 2
D’addició
GP Socialista

Al punt 9

«9. Determinar, abans d’acabar la legislatura, un ho-
ritzó de tancament de les centrals nuclears que operen 
a Catalunya amb el compromís d’elaborar un Pla de 
dinamització econòmica de les comarques que tenen 
centrals nuclears.»

3 Esmena 3
D’addició
GP Socialista

Al punt 12

«12. Presentar, en el termini de dos mesos, el marc 
legal que garanteixi l’accés de la ciutadania a l’auto-
generació d’energies renovables, fent totes les simpli-
ficacions administratives possibles, eliminant traves i 
qualsevol aspecte discriminatori existent, així com el 
suport a les cooperatives d’energia.»

4 Esmena 4
D’addició 
GP Socialista

Al punt 15

«15. Que totes les mesures abans esmentades s’incor-
porin en el marc del nou PECAC, que ha de contem-
plar com a horitzó una Catalunya 100% renovable, 
sense perjudici que siguin implementades de forma 
immediata.»

Palau del Parlament, 27 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC
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Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 118392)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, 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 política energètica 
(tram. 302-00291/10).

1 Esmena 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1

«1. El Parlament lamenta que el Govern no hagi dut a 
terme la revisió del Pla de l’Energia i del Canvi Climà-
tic de Catalunya»

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

Del punt 2

«2. El Parlament reclama al Govern el compliment de 
la Moció 182/X, desenvolupant, amb caràcter d’urgèn-
cia, el reglament del fons d’ajuda per afectats de la po-
bresa energètica».

3 Esmena 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

«3. Presentar, la revisió del PECAC, incloent l’ava-
luació del compliment dels indicadors establerts i les 
recomanacions de la UE sobre seguretat energètica 
tenint presents els canvis legislatius existents i els pre-
vistos en la reforma energètica en curs del Govern de 
l’Estat, que preveuen una desincentivació de les ener-
gies renovables, de les polítiques d’estalvi i eficiència 
energètica i de la cogeneració. Per aquests motius, 
aquesta revisió ha d’adaptar les previsions numèriques 
del Pla actual i les estratègies d’actuació i ha de man-
tenir l’aposta decidida per les energies renovables, la 
generació distribuïda, l’autoconsum i l’estalvi i l’efici-
ència energètics per tal d’afavorir el canvi d’un sistema 
centralitzat de producció d’energia elèctrica vers un 
altre articulat a traves de sistemes de generació des-
centralitzats que permetin un control democràtic i so-
cial amb l’objectiu d’aconseguir un model que possibi-
liti una completa sobirania energètica i que Catalunya 
pugui satisfer els objectius quantitatius i qualitatius de 
la Unió Europea pel que fa a disposar d’una energia 
segura, competitiva i sostenible.»

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

Del punt 4

«4. Presentar, abans d’acabar la legislatura, una audi-
toria de l’estat de la xarxa de distribució de elèctrica, 
amb participació del diferents actors, treballadors, en-
titats i empreses del sector.»

5 Esmena 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 5

«5. Reclamar al Govern de l’Estat que presenti, una 
auditoria del sistema elèctric, on es computin tots els 
costos del mateix, incloent en ells els coneguts com a 
«beneficis caiguts del cel» així com els recursos condo-
nats a les companyies elèctriques provinents dels Cos-
tos de Transició a la Competència, amb la participació 
de diferents actors.»

6 Esmena 6
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 6

«6. Presentar, en el termini de dos mesos, en el marc 
de revisió del PECAC, un pla de descarbonització, que 
ens permeti eliminar la dependència de combustibles 
fòssils i d’urani, reduir les emissions de canvi climàtic 
i la contaminació atmosfèrica.»

7 Esmena 7
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 9

«9. Elaborar en el marc de revisió del PECAC un ca-
lendari de tancament de les centrals nuclears que ope-
ren a Catalunya basat en que no es sobrepassi la data 
final de l’actual permís d’explotació. Així mateix, ela-
borar plans de reactivació econòmica específics per a 
les comarques on estan situades les centrals nuclears 
per preveure el seu tancament.» 

8 Esmena 8
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 10

«10. Presentar, abans de dos mesos, un Pla per aplicar 
la Directiva Europea 2010/31/UE d’Eficiència Ener-
gètica d’Edificis amb l’objectiu que el 2018 els edificis 
públics siguin de consum energètic quasi nul i el 2020 
ho sigui la nova edificació i la rehabilitació.»
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9 Esmena 9
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 12

«12. Reclamar al govern de l’estat que presenti, el marc 
legal que garanteixi l’accés de la ciutadania a l’auto-
generació d’energies renovables, fent totes les simpli-
ficacions administratives possibles, eliminant traves i 
qualsevol aspecte discriminatori existent. Així mateix, 
donar suport a tothom que ha fet inversions en l’àmbit 
de les energies fotovoltaiques i, especialment, instar al 
Govern de la Generalitat a continuar amb la renego-
ciació dels crèdits atorgats per l’Institut Català de Fi-
nances.»

10 Esmena 10
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 16

«16. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat 
perquè prengui les mesures per evitar que la ciutada-
nia hagi de pagar la indemnització a ACS pel projecte 
Castor, i que vetlli pel compliment de l’Informe sobre 
el Banc Europeu d’Inversions - Informe Anual 2013, on 
s’urgeix a la Comissió Europea i al BEI a investigar si 
es podrien considerar ajuts d’estat la indemnització a 
ACS pel projecte Castor.»

11 Esmena 11

D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«17. Instar que l’ICF obri un subfons d’inversió per a 
projectes d’eficiència energètica i producció d’energies 
renovables a càrrec del Fons per a Inversions estratè-
giques»

12 Esmena 12
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«Davant l’imminent debat de l’avantprojecte de Llei de 
Canvi Climàtic instar el Govern de la Generalitat a do-
nar el màxim d’importància a l’apartat corresponent 
als mecanismes de mitigació (reducció d’emissions), 
incloent propostes concretes i ambicioses i exigint que 
el criteri utilitzat per fixar els nivells d’emissions sigui, 
com a mínim, el contemplat en l’últim informe disponi-
ble del IPCC»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 118397)

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 política energètica (tram. 302-
00291/10).

1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Presentar, abans d’acabar la legislatura, un infor-
me d’avaluació del grau de compliment dels indica-
dors establerts en el PECAC.»

2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Reclamar al Govern de l’Estat que elabori i faci 
pú blica una auditoria del sistema elèctric, on es com-
putin tots els costos del mateix, incloent en ells els co-
neguts com a «beneficis caiguts del cel» així com els 
recursos condonats a les companyies elèctriques pro-
vinents dels Costos de Transició a la Competència, 
amb la participació de diferents actors.»

3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 6, 7, 8, 9 i 15

«6. Iniciar, dins dels dos propers mesos, el procés de 
debat social sobre la transició energètica de Catalu-
nya. En aquest debat, caldrà abordar i buscar ampli 
consens, entre altres aspectes sobre: 

– Els mecanismes de descarbonització de l’economia 
catalana.

– La creació d’un operador energètic català

– Els objectius d’estalvi i eficiència energètica dels di-
ferents sectors

– El rol de les centrals nuclears en la transició cap a 
una energia 100% renovable.

Les conclusions sobre aquesta transició energètica 
hauran de configurar les bases del nou PECAC.»
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4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 10 i 11

«10. Presentar al Parlament, per part de l’Agencia Ca-
talana de l’Habitatge i de la Secretaria d’Empresa i 
Competitivitat, els continguts de l’Estratègia Catala-
na per la Renovació Energètica d’Edificis i les seves 
previsions pel que fa al consum zero i la incorporació 
d’energies renovables.»

5 Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Establir un programa d’atenció i informació a la 
ciutadania sobre el marc legal d’accés a l’autogenera-
ció d’energies renovables i introduir, en aquells tràmits 
que li siguin propis, la major simplificació administra-
tiva possible.»

6 Esmena 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 16

«16. Vista la negativa del Govern de l’Estat i d’ENA-
GAS a les peticions efectuades pel Govern català que 
la indemnització de CASTOR no recaigui sobre els 
consumidors, el Parlament de Catalunya dóna suport 
a les accions contra aquesta indemnització iniciades 
pel Govern català davant les instàncies d ela Unió Eu-
ropea i l’insta a estudiar eventuals accions davant els 
tribunals de justícia.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU 

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 118403)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política energètica 
(tram. 302-00291/10).

1 Esmena 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4

«4. Presentar, abans d’acabar la legislatura, Instar el 
Govern central a elaborar una auditoria d’àmbit es-
tatal de l’estat de la xarxa de distribució de elèctrica, 
amb participació del diferents actors, treballadors, en-
titats i empreses del sector.»

2 Esmena 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 5

«Impulsar en l’àmbit del Congrés dels Diputats 

5. Presentar, abans d’acabar la legislatura Instar el Go-
vern central a elaborar una auditoria d’àmbit estatal 
del sistema elèctric, on es computin tots els costos del 
mateix, incloent en ells els coneguts com a «benefi-
cis caiguts del cel» així com els recursos condonats a 
les companyies elèctriques provinents dels Costos de 
Transició a la Competència, amb la participació de di-
ferents actors.»

3 Esmena 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 6, que resta redactat de la següent manera:

«6. Presentar, en el termini de dos mesos, i en el marc 
del Pla de l’energia i del canvi Climàtic de Catalunya, 
mesures que garanteixin un mix energètic adient i sos-
tenible que ens permeti reduir progressivament la de-
pendència de combustibles fòssils i d’urani, reduir les 
emissions de canvi climàtic i la contaminació atmos-
fèrica.»

4 Esmena 4
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 11

«11. Presentar, en el termini de dos mesos, una propos-
ta que inclogui normes subsidiàries per establir l’obli-
gació d’incorporar instal·lacions de generació d’ener-
gia renovable en tots els edificis nous i rehabilitacions, 
respectant la normativa aplicable.»

5 Esmena 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 12

«12. Instar el Govern central a eliminar els impedi-
ments i traves injustificats a l’autoconsum i l’autoge-
neració d’energia, i presentar, en el termini de dos 
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mesos, i en el marc del Pla de l’Energia i del canvi 
Climàtic de Catalunya, les mesures i normativa adi-
ent en el marc competencial que té la Generalitat de 
Catalunya, el marc legal que garanteixi l’accés de la 
ciutadania a l’autogeneració i autoconsum d’energies 
renovables, fent totes les simplificacions administrati-
ves possibles, eliminant traves i qualsevol aspecte dis-
criminatori existent.»

6 Esmena 6
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 15

«15. Que totes les mesures aprovades abans esmen-
tades s’incorporin en el marc del nou PECAC, sense 
perjudici que siguin implementades de forma imme-
diata.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la integració dels immigrants als 
barris
Tram. 302-00292/10

Esmenes presentades
Reg. 118400 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 03.06.2015

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 118400)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la integració dels immigrants als barris 
(tram. 302-00292/10).

1 Esmena 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 1.a

«1.a. Rechaza el racismo y se opone a cualquier mani-
festación de xenofobia y rechazo hacia los ciudadanos 
inmigrantes.»

2 Esmena 2
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 1.b, que resta redactat de la següent manera

«1.b. Afirma la necesidad de que todos los ciudadanos, 
inmigrantes o no, en especial los gobernantes, y en 
particular el Govern de la Generalitat, deben respetar 
los valores constitucionales.»

3 Esmena 3
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 1.c, que resta redactat de la següent manera

«1.c. Considera la inmigración ilegal y las regulariza-
ciones masivas injustificadas como inadecuadas e in-
coherentes con la política de la Unión Europea.»

4 Esmena 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.a

«2.a. Fomentar Potenciar el aprendizaje del castellano 
y del catalán en las aulas de acogida para los hijos de 
los ciudadanos inmigrantes.»

5 Esmena 5
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 2.b

«2.b Exigir a la Fundación “Nous catalans” que en lu-
gar de dedicarse a promover el separatismo entre los 
ciudadanos inmigrantes, se centre en una auténtica la-
bor de integración.»

6 Esmena 6
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 2.c, que resta redactat de la següent manera

«2.c. Identificar los lugares de reunión en los que se 
difundan ideas que no respeten los valores constitucio-
nales y democráticos e inciten a la violencia, y denun-
ciar tales hechos ante las autoridades competentes.»

7 Esmena 7
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 2.f, que resta redactat de la següent manera

«2. f. Velar por el cumplimiento de las leyes y del res-
peto a la libertad individual dentro de los valores 
constitucionales por parte de todos los ciudadanos, in-
migrantes o no, y en especial por parte de los gober-
nantes.»
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8 Esmena 8
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

«2.f bis) Fomentar el aprendizaje de las lenguas ofi-
ciales y velar para que todos los ciudadanos, inmi-
grantes o no, cumplan sus obligaciones fiscales y de 
seguridad social así como la normativa vigente en 
cada momento sobre residencia legal en territorio es-
pañol.»

9 Esmena 9
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 2.g, que resta redactat de la següent manera

«2.g. Colaborar con el Estado en la lucha contra la 
inmigración ilegal y velar por el respeto a la normas 
de convivencia que emanan de los valores constitucio-
nales.»

10 Esmena 10
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 2.i, que resta redactat de la següent manera

«2.i. Garantizar que en las ayudas públicas no ligadas 
a servicios de urgencia social se cumpla la normativa 
aplicable a las mismas respecto de la residencia legal 
de los beneficiarios.»

11 Esmena 11

De supressió
GP de Ciutadans

Del punt 2.j

«2. j. Establecer en los servicios que preste la Genera-
litat de Catalunya un mínimo de cinco años de empa-
dronamiento para poder acceder a los servicios sociales 
básicos y un mínimo de siete años de empadronami-
ento para poder acceder a los servicios sociales espe-
ciales.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat, GP C’s 

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’una diputada
Tram. 234-00031/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 55, 03.06.2015, DSPC-P 109

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de juny 
de 2015, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves 
dades manifestades per la diputada Núria Segú Ferré 
relatives a les activitats professionals, laborals o em-
presarials que exerceix i als càrrecs públics que ocu-
pa, d’acord amb l’article 12.2 del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat de la 
diputada Núria Segú Ferré.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca 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 929/X, 
sobre la situació de col·lapse dels serveis judi-
cials socials
Tram. 290-00834/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 118055 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.06.2015

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 929/X, sobre la si-
tuació de col·lapse dels serveis judicials socials (tram. 
290-00834/10), us trameto, en un document adjunt, 
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l’informe elaborat per la Secretaria de Relacions amb 
l’Administració de Justícia:

Barcelona, 21 de maig de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 930/X, 
sobre la climatització i les condicions ambien-
tals dels jutjats de Mataró
Tram. 290-00835/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 118164 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.06.2015

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 930/X, sobre la cli-
matització i les condicions ambientals dels jutjats de 
Mataró (tram. 290-00835/10), us trameto, en un do-
cument adjunt, l’informe elaborat per la Secretaria de 
Relacions amb l’Administració de Justícia.

Barcelona, 26 de maig de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 931/X, 
sobre el manteniment del jutjat de pau de Sant 
Esteve Sesrovires
Tram. 290-00836/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 118056 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.06.2015

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 931/X, sobre el man-
teniment del jutjat de pau de Sant Esteve Sesrovires 
(tram. 290-00836/10), us trameto, en un document ad-

junt, l’informe elaborat per la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia:

Barcelona, 21 de maig de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 199/X, 
sobre la inversió en carreteres per a millo-
rar-ne la seguretat
Tram. 390-00199/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 118015 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.06.2015

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 al punt i de la Moció 199/X, sobre el con-
veni contracte signat amb Autema, relatiu a la C-16, 
amb les clàusules addicionals incorporades (tram. 
390-00199/10), us informo que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat ha fet les gestions oportunes 
per tal que la documentació esmentada s’incorpori al 
Portal de la Transparència en el termini que estableix 
la moció.

Barcelona, 18 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 206/X, 
sobre la política d’infraestructures
Tram. 390-00206/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 118158 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.06.2015

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 al punt d de la Moció 206/X, sobre 
la política d’infraestructures (tram. 390-00206/10), us 
informo que el conseller de Territori i Sostenibilitat i 
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el conseller d’Economia i Coneixement han demanat 
comparèixer conjuntament davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalu-
nya, un cop la Sala del Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi dictat 
sentència sobre el fons de la qüestió pel que fa al pro-
cés d’adjudicació de la gestió Aigües Ter Llobregat.

Barcelona, 27 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre una con-
centració per a reclamar la desobediència 
a una sentència judicial sobre l’Escola Pia 
Santa Anna, de Mataró
Tram. 354-00421/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carlos Carrizosa Torres, 
del GP C’s (reg. 117676).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, 22.05.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Empreses d’Escorxa-
dors i Comerç d’Aviram, Ous i Caça de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya
Tram. 352-03378/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’Indústries 
de la Carn amb relació al Projecte de llei so-
bre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03379/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Criadors 
de Boví de Carn amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03380/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Fabricants 
de Pinsos amb relació al Projecte de llei so-
bre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03381/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Avícola Catalana amb 
relació al Projecte de llei sobre les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya
Tram. 352-03382/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Cunicultors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03383/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Unió de Pagesos amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03384/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isi-
dre amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 352-03385/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03386/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Agrària Joves Agricul-
tors amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 352-03387/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Anafric, Associació Empresarial Càr-
nia, amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 352-03388/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Productors 
de Porcí amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya
Tram. 352-03389/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Unió de Pagesos amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03408/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03409/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Pro-
ductors d’Aliments de Qualitat amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries de Ca-
talunya
Tram. 352-03410/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Productors 
de Porcí amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya
Tram. 352-03411/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Empresaris d’Escor-
xadors i Comerç d’Aviram i Conills de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya
Tram. 352-03412/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Avícola Catalana amb 
relació al Projecte de llei sobre les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya
Tram. 352-03413/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’Indústries 
de la Carn amb relació al Projecte de llei so-
bre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03414/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03415/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Cunicultors de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya
Tram. 352-03416/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Fabri-
cants de Pinso amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03417/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.



8 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 592

4.53.05. INFORMACIó 60

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Criadors 
de Boví de Carn amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03418/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03419/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Joves Agricultors 
amb relació al Projecte de llei sobre les or-
ganitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya
Tram. 352-03420/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Unió de Pagesos amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03421/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Regulador de la Denomina-
ció d’Origen Protegida d’Oli de la Terra Alta 
amb relació al Projecte de llei sobre les or-
ganitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya
Tram. 352-03422/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isi-
dre amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 352-03423/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.
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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 sobre les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03424/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Unió de Pagesos amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03425/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03426/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Agrària de Joves Agri-
cultors amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya
Tram. 352-03427/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isi-
dre amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 352-03428/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença de Ricard Pa-
rés, en representació de l’Associació Cata-
lana de Productors de Porcí, amb relació al 
Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Cata-
lunya
Tram. 352-03429/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.
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Proposta de compareixença de Josep Ra-
mon Argilés, en representació de l’Associ-
ació Espanyola de Productors de Boví de 
Carn, amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya
Tram. 352-03430/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’Anna Toda, en 
representació de la Federació Avícola Cata-
lana, amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 352-03431/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de la Raça Bruna 
dels Pirineus amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03432/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Anafric-Gremsa Anicoc Ovicebo amb 
relació al Projecte de llei sobre les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya
Tram. 352-03433/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Unió de Pagesos amb relació al Pro-
jecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03434/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Agrària de Joves Agri-
cultors amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agroa-
limentàries de Catalunya
Tram. 352-03435/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.
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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 sobre les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03436/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la plataforma Agrofòrum amb rela-
ció al Projecte de llei sobre les organitzaci-
ons interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya
Tram. 352-03437/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 352-03438/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Gené i 
Mariné, representant de la Lliga SFC, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
les malalties englobades en la síndrome de 
sensibilització central
Tram. 356-00966/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Stop Sida davant la Comissió de 
Salut perquè informin sobre el VIH en els ho-
mes que tenen sexe amb homes
Tram. 356-01103/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Gais Positius davant la Comissió de 
Salut perquè informin sobre el VIH en els ho-
mes que tenen sexe amb homes
Tram. 356-01104/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Comitè 1r de Desembre davant la 
Comissió de Salut perquè informin sobre el 
VIH en els homes que tenen sexe amb homes
Tram. 356-01105/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del projecte Assexora’t TGN davant la 
Comissió de Salut perquè informin sobre el 
VIH en els homes que tenen sexe amb ho-
mes
Tram. 356-01106/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Antisida de Lleida da-
vant la Comissió de Salut perquè informin 
sobre el VIH en els homes que tenen sexe 
amb homes
Tram. 356-01107/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Infermeria 
i Salut Escolar davant la Comissió de Salut 
perquè informin sobre la revisió del paper de 
la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 356-01109/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui les actuacions so-
bre les llistes d’espera dutes a terme el 2014
Tram. 356-01125/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Casa-
bona Barbarà, director científic del Centre 
d’Estudis Epidemiològics sobre les Infecci-
ons de Transmissió Sexual i Sida de Cata-
lunya, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre el VIH en els homes que prac-
tiquen sexe amb homes
Tram. 356-01132/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença de Joan Cay-
là, cap del Servei d’Epidemiologia del Co-
mitè Operatiu de Vigilància Epidemiològica 
Barcelona Dreta de l’Agència de Salut Públi-
ca de Barcelona, davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre el VIH en els homes 
que practiquen sexe amb homes
Tram. 356-01133/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre l’accident químic a 
l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01137/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Casa-
bona, director del Centre d’Estudis Epidemi-
ològics sobre les Infeccions de Transmissió 
Sexual i Sida de Catalunya, 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. 356-01172/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública 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’estigma rela-
cionat
Tram. 356-01173/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Anàlisi i Seguiment de les Finances 
Públiques davant la Comissió de Salut per-
què 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. 356-01176/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió 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. 356-01177/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació d’Afectats i Afec-
tades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga 
Crònica davant la Comissió de Salut perquè 
valori l’aplicació del model d’atenció a les 
persones afectades per la fibromiàlgia i la 
síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01180/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença de José Alegre, 
membre de la Unitat Multifuncional de Fati-
ga Crònica i Fibromiàlgia de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron de Barcelona, davant la Co-
missió de Salut perquè valori l’aplicació del 
model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i 
de síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01186/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Co-
llado Cruz, membre de la Unitat de la Síndro-
me de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndro-
me d’Hipersensibilitat Múltiple de l’Hospital 
Clínic de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè valori l’aplicació del model 
d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de 
síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01187/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del grup de recerca sobre la síndrome 
de fatiga crònica i la fibromiàlgia de l’Institut 
de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) davant la 
Comissió de Salut perquè presentin les líni-
es de recerca sobre la fibromiàlgia i la sín-
drome de fatiga crònica
Tram. 356-01188/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença del responsa-
ble del model d’atenció a les malalties mi-
noritàries a Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè valori l’aplicació del model 
d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de 
síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01189/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Comitè Científic Assessor en la 
Síndrome de Sensibilització Central del De-
partament de Salut davant la Comissió de 
Salut perquè valorin el model d’atenció als 
afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fa-
tiga crònica
Tram. 356-01190/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Grup de Treball Interdisciplina-
ri sobre Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga 
Crònica del Departament de Salut davant 
la Comissió de Salut perquè valorin el mo-
del d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de 
síndrome de fatiga crònica
Tram. 356-01191/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 32, tinguda el 28.05.2015, 
DSPC-C 724.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informi sobre la si-
tuació del sector de la fruita arran del veto 
rus a productes europeus
Tram. 356-01214/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 22, tinguda el 27.05.2015, 
DSPC-C 722.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Grup TCB davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
perquè informi sobre les inversions fetes a 
Buenaventura (Colòmbia)
Tram. 356-01218/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, en la sessió 27, tinguda el 29.05.2015, DSPC-C 728.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula Catalana per la Pau i 
els Drets Humans a Colòmbia davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació perquè presenti l’informe que ha 
elaborat aquesta entitat i informi sobre la si-
tuació dels drets humans a Buenaventura
Tram. 356-01219/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, en la sessió 27, tinguda el 29.05.2015, DSPC-C 728.

Sol·licitud de compareixença de monsenyor 
Hernán Epalza, bisbe de Buenaventura (Co-
lòmbia), davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre la situació dels drets humans a Bue-
naventura
Tram. 356-01220/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, en la sessió 27, tinguda el 29.05.2015, DSPC-C 728.
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Sol·licitud de compareixença d’Alexander 
López Maya, senador de la Cambra de Re-
presentants del Congrés de la República de 
Colòmbia, davant la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació perquè in-
formi sobre la situació dels drets humans a 
Buenaventura
Tram. 356-01221/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció, en la sessió 27, tinguda el 29.05.2015, DSPC-C 728.

Sol·licitud de compareixença de la subdirec-
tora general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 356-01232/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 32 de la Comissió de Salut, tingu-
da el 28.05.2015, DSPC-C 724.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior i amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre la campanya de pre-
venció i d’extinció d’incendis del 2015
Tram. 355-00222/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 32 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 28.05.2015, DSPC-C 725.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals sobre la Propo-
sició de llei electoral de Catalunya
Tram. 355-00223/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals sobre la preparació de l’ope-
ració per a les eleccions al Parlament de Ca-
talunya
Tram. 355-00224/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals sobre l’aplicació del criteri de 
celebració d’una consulta per a la creació de 
la vegueria del Penedès
Tram. 355-00225/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre la Tresore-
ria de la Generalitat de Catalunya
Tram. 355-00226/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Economia i Coneixement (reg. 118176).
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 29.05.2015.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00951/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00952/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 37 de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-C 726.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació al Projecte de llei d’incorporació de 
la propietat temporal i de la propietat com-
partida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 353-00953/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00954/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00955/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 37 de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-C 726.

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’incorpo-
ració de la propietat temporal i de la propie-
tat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 353-00957/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.
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Compareixença del secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana amb relació al Projecte de llei 
d’incorporació de la propietat temporal i de 
la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00961/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.

Compareixença d’una representació de la 
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00962/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i 
Culturals amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 353-00964/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Prohabitatge amb relació al Projec-
te de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00965/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’incorporació de 
la propietat temporal i de la propietat com-
partida al llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 353-00966/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’incorpora-
ció de la propietat temporal i de la propietat 
compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya
Tram. 353-00967/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.
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Compareixença d’una representació de la 
Cambra de Contractistes d’Obres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’incorpo-
ració de la propietat temporal i de la propie-
tat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 353-00970/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 37 de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-C 726.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català del Sòl amb relació al Pro-
jecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 353-00971/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Habitatges de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’in-
corporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Co-
di civil de Catalunya
Tram. 353-00972/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 37 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 28.05.2015, DSPC-
C 726.

Compareixença de Guillem Grau Carrera, 
expert en sistemes electorals, amb relació a 
la Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 353-01338/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Compareixença d’Octavi Grau Carrera, ex-
pert en sistemes electorals, amb relació a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 353-01339/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya
Tram. 353-01340/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei electoral 
de Catalunya
Tram. 353-01341/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Governs Locals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei electoral 
de Catalunya
Tram. 353-01342/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.
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Compareixença d’una representació de la 
Comissió Promotora de la Proposició de Llei 
Electoral de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei electoral de Catalunya
Tram. 353-01343/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Compareixença del president del Consell de 
Col·legis de Secretaris, Interventors i Treso-
rers d’Administració Local de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya
Tram. 353-01344/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Empreses d’Escorxadors i Co-
merç d’Aviram, Ous i Caça de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei sobre les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya
Tram. 353-01345/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Avícola Catalana amb relació al 
Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Cata-
lunya
Tram. 353-01346/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Cunicultors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 353-01347/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació d’Ana-
fric-Gremsa Anicoc Ovicebo amb relació al 
Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Cata-
lunya
Tram. 353-01348/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Indústries de la Carn 
amb relació al Projecte de llei sobre les or-
ganitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya
Tram. 353-01349/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Criadors de Boví de 
Carn amb relació al Projecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries de Catalunya
Tram. 353-01350/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.
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Compareixença del president de la Federa-
ció Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus 
amb relació al Projecte de llei sobre les or-
ganitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya
Tram. 353-01351/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Productors de Porcí 
amb relació al Projecte de llei sobre les or-
ganitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya
Tram. 353-01352/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Fabricants de Pinsos 
amb relació al Projecte de llei sobre les or-
ganitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya
Tram. 353-01353/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació del 
Consell Català de la Producció Agrària Eco-
lògica amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agro-
alimentàries de Catalunya
Tram. 353-01354/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Productors d’Ali-
ments de Qualitat amb relació al Projecte de 
llei sobre les organitzacions interprofessio-
nals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 353-01355/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei sobre 
les organitzacions interprofessionals agro-
alimentàries de Catalunya
Tram. 353-01356/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació del 
Consell Regulador de la Denominació d’Ori-
gen Protegida Oli de Terra Alta amb relació 
al Projecte de llei sobre les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries de Ca-
talunya
Tram. 353-01357/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de la 
plataforma Agrofòrum amb relació al Projec-
te de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 353-01358/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.
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Compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei 
sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya
Tram. 353-01359/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb 
relació al Projecte de llei sobre les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries 
de Catalunya
Tram. 353-01360/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei sobre les or-
ganitzacions interprofessionals agroalimen-
tàries de Catalunya
Tram. 353-01361/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Agrària Joves Agricultors amb re-
lació al Projecte de llei sobre les organitza-
cions interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya
Tram. 353-01362/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero 
Mora, president de l’Associació per la Inte-
gració Laboral - Mossos d’Esquadra amb 
Discapacitat, davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre la situació de les per-
sones amb discapacitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb relació als drets humans
Tram. 357-00820/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 28.05.2015, DSPC-C 725.

Compareixença de Macià Alavedra i Moner, 
exconseller de la Generalitat, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00974/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 02.06.2015, 
DSPC-C 729.

Compareixença de Lluís Prenafeta i Garrus-
ta, ex-secretari general de Presidència, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00975/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 02.06.2015, 
DSPC-C 729.

Compareixença de Luis García Sáez, exdi-
putat socialista, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00982/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 02.06.2015, 
DSPC-C 729.
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Compareixença de Bartomeu Muñoz Calvet, 
exalcalde de Santa Coloma de Gramenet i 
ex-vicepresident primer de la Diputació de 
Barcelona, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política
Tram. 357-00986/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 02.06.2015, 
DSPC-C 729.

Compareixença de Miquel Bonilla i Ruíz, ex-
director de l’Institut Català del Sòl, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-01009/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 02.06.2015, 
DSPC-C 729.

Compareixença d’Emili Mas i Margarit, ex-
gerent de l’Institut Català del Sòl, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva-
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Po-
lítica
Tram. 357-01010/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 02.06.2015, 
DSPC-C 729.

Compareixença de David Ciudad i Valls, di-
rector del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 Catalunya, davant la 
Comissió d’Interior per a explicar la licitació 
pública del servei d’atenció i gestió de truca-
des d’urgència 112
Tram. 357-01155/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 28.05.2015, DSPC-C 725.

Compareixença d’una representació de la Co-
munitat Bahá’í de Barcelona davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a 
explicar la situació dels bahaistes a l’Iran
Tram. 357-01280/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 29.05.2015, DSPC-C 728.

Compareixença de Gemma Calvet i Barot, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre les seves funcions com a assessora del 
Govern
Tram. 357-01363/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Compareixença de Marcel Coderch, engi-
nyer de telecomunicacions i vicepresident 
de la Comissió del Mercat de les Telecomu-
nicacions, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre les seves 
funcions com a assessor del Govern
Tram. 357-01364/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.
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Compareixença de Josep Ginesta, expert 
en treball i relacions laborals i president de 
la sectorial de treball, autònoms i economia 
social d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre les seves funcions 
com a assessor del Govern
Tram. 357-01365/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Compareixença de la delegada del Govern 
de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre l’actuació d’al-
guns membres dels cossos i forces de se-
guretat de l’Estat que presumptament van 
posar en perill una operació contra el giha-
disme
Tram. 357-01366/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Compareixença de la delegada del Govern 
de l’Estat davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre les mesures 
adoptades pel Govern de l’Estat amb relació 
a les actuacions de militars espanyols que 
presumptament han robat estelades
Tram. 357-01367/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 62, tinguda el 27.05.2015, DSPC-C 719.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Ca-
talunya davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre la situació del sector de 
la fruita arran del veto rus a productes eu-
ropeus
Tram. 357-01372/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 22, tin-
guda el 27.05.2015, DSPC-C 722.

Compareixença de Jordi Gené i Mariné, re-
presentant de la Lliga SFC, davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre les 
malalties englobades en la síndrome de sen-
sibilització central
Tram. 357-01377/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de representants de Stop 
Sida davant la Comissió de Salut per a in-
formar sobre el VIH en els homes que tenen 
sexe amb homes
Tram. 357-01378/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de representants de Gais 
Positius davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre el VIH en els homes que te-
nen sexe amb homes
Tram. 357-01379/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.
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Compareixença de representants del Co-
mitè 1r de Desembre davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre el VIH en els ho-
mes que tenen sexe amb homes
Tram. 357-01380/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de representants del pro-
jecte Assexora’t TGN davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre el VIH en els ho-
mes que tenen sexe amb homes
Tram. 357-01381/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Antisida de Lleida davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre el VIH en els 
homes que tenen sexe amb homes
Tram. 357-01382/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la revisió del paper de la infermeria en 
el sistema sanitari
Tram. 357-01383/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de la Salut davant la Comissió de Salut 
per a explicar les actuacions sobre les llistes 
d’espera dutes a terme el 2014
Tram. 357-01384/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de Jordi Casabona Barbarà, 
director científic del Centre d’Estudis Epide-
miològics sobre les Infeccions de Transmis-
sió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre el VIH en 
els homes que practiquen sexe amb homes
Tram. 357-01385/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de Joan Caylà, cap del Ser-
vei d’Epidemiologia del Comitè Operatiu de 
Vigilància Epidemiològica Barcelona Dreta 
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre el VIH en els homes que practiquen 
sexe amb homes
Tram. 357-01386/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença del secretari de Salut Públi-
ca davant la Comissió de Salut per a infor-
mar sobre l’accident químic a l’empresa Si-
mar, d’Igualada
Tram. 357-01387/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.
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Compareixença de Jordi Casabona, direc-
tor del Centre d’Estudis Epidemiològics so-
bre les Infeccions de Transmissió Sexual i 
Sida de Catalunya, davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre el compliment de 
l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia 
del VIH a Catalunya i contra l’estigma rela-
cionat
Tram. 357-01388/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença del secretari de Salut Públi-
ca davant la Comissió de Salut per a infor-
mar 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. 357-01389/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de Josep Maria Padrosa, di-
rector del Servei Català de la Salut, davant 
la Comissió de Salut per a informar 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. 357-01390/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de Carmela Fortuny, secre-
tària d’Inclusió Social i de Promoció de l’Au-
tonomia Personal, davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre el compliment de 
l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia 
del VIH a Catalunya i contra l’estigma rela-
cionat
Tram. 357-01391/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença del director general d’Anà-
lisi i Seguiment de les Finances Públiques 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre el compliment de l’Acord nacional per 
a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i 
contra l’estigma relacionat
Tram. 357-01392/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença del director general de Ser-
veis Penitenciaris davant la Comissió de Sa-
lut per a informar sobre el compliment de 
l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia 
del VIH a Catalunya i contra l’estigma rela-
cionat
Tram. 357-01393/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de Montse Pineda, en re-
presentació del Comitè 1r de Desembre, da-
vant la Comissió de Salut per a informar so-
bre el compliment de l’Acord nacional per a 
fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i 
contra l’estigma relacionat
Tram. 357-01394/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.
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Compareixença d’una representació de la 
Fundació d’Afectats i Afectades de Fibromi-
àlgia i Síndrome de Fatiga Crònica davant la 
Comissió de Salut per a valorar l’aplicació 
del model d’atenció a les persones afecta-
des per la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga 
crònica
Tram. 357-01395/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de José Alegre, membre de 
la Unitat Multifuncional de Fatiga Crònica i 
Fibromiàlgia de l’Hospital de la Vall d’Hebron 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
per a valorar l’aplicació del model d’atenció 
als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de 
fatiga crònica
Tram. 357-01396/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença d’Antonio Collado Cruz, 
membre de la Unitat de la Síndrome de Fa-
tiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome d’Hi-
persensibilitat Múltiple de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
per a valorar l’aplicació del model d’atenció 
als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de 
fatiga crònica
Tram. 357-01397/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de representants del grup 
de recerca sobre la síndrome de fatiga crò-
nica i la fibromiàlgia de l’Institut de Recer-
ca de la Sida (IrsiCaixa) davant la Comissió 
de Salut per a presentar les línies de recerca 
sobre la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga 
crònica
Tram. 357-01398/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença del responsable del model 
d’atenció a les malalties minoritàries a Cata-
lunya davant la Comissió de Salut per a va-
lorar l’aplicació del model d’atenció als afec-
tats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga 
crònica
Tram. 357-01399/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

Compareixença de representants del Comi-
tè Científic Assessor en la Síndrome de Sen-
sibilització Central del Departament de Salut 
davant la Comissió de Salut per a valorar el 
model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i 
de síndrome de fatiga crònica
Tram. 357-01400/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.
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Compareixença de representants del Grup 
de Treball Interdisciplinari sobre Fibromiàl-
gia i Síndrome de Fatiga Crònica del Depar-
tament de Salut davant la Comissió de Salut 
per a valorar el model d’atenció als afectats 
de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crò-
nica
Tram. 357-01401/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tin-
guda el 28.05.2015, DSPC-C 724.

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 24 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, tinguda el 29.05.2015, DSPC-
C 727.

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 l’Informe sobre l’audiovisual a Ca-
talunya corresponent al 2014
Tram. 359-00027/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 24 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, tinguda el 29.05.2015, DSPC-
C 727.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

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

Presentació
Reg. 118327

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants, d’acord amb el que 
estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
demanen dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució del 
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. 200-00037/10), i d’una manera especial 
dels preceptes següents: 

– La lletra c de l’article  2, per possible vulneració de 
l’article 11 i 94 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

– L’article  19. Primer, per possible vulneració de l’ar-
ticle  86.3 i 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya i l’article  140 de la Constitució espanyola, per 
anar en contra del Principi d’Autonomia Local.

– Article 18, apartat segon, per possible vulneració de 
l’article  149.1.18 de la Constitució

– Article 22, apartat segon i Disposició final tercera per 
possible vulneració de la lletra a de l’article  84.2 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de l’article  86.3 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article  140 de 
la Constitució espanyola, per anar en contra del Princi-
pi d’Autonomia Local.

– El vot particular número 2 del Dictamen de Ponència 
publicat al BOPC núm. 585, en data 28 de maig, per 
possible vulneració de l’article  53.1 de la Constitució.

Fonaments jurídics

I. Consideracions generals respecte el 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

Tal i com s’indica a l’exposició de motius, l’objecte 
principal d’aquest projecte de llei és el d’establir una 
sèrie de criteris amb la voluntat de clarificar i simpli-
ficar les obligacions imposades a les administracions 
públiques catalanes, a la ciutadania i a les empreses.

El camí de simplificació administrativa es comença a 
originar, com reconeix el propi projecte, amb l’aprova-
ció del Pla de racionalització normativa, que va com-
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portar la derogació de 246 disposicions. Aquesta mo-
dificació legislativa va procedir al 2011 amb el canvi 
substancial que incorporen la Llei 9/2011, del 29 de de-
sembre, de promoció de l’activitat econòmica, la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa i la Llei 11/2011, del 
29 de desembre, de reestructuració del sector públic 
per a agilitar l’activitat administrativa. Sorprèn com el 
legislador es refereix a aquestes lleis, no pas per la se-
va terminologia jurídica sinó pel nom comú amb què 
han acabat essent conegudes, «Lleis òmnibus», les 
quals van suposar introduir infinitat de canvis en lleis 
multisectorials mitjançant una única norma, provo-
cant una gran alteració en l’ordenament jurídic català i 
un ampli debat sobre l’aplicació d’aquesta tècnica i els 
seus efectes negatius sobre la inseguretat jurídica que 
les mateixes comportaven.

El propi Consell de Garanties Estatutàries ha definit 
les «Lleis òmnibus» com Reformes parcials de múlti-
ples lleis diferents (Dictamen 4/2012, de 6 de març so-
bre el Projecte de llei de mesures fiscals i financeres 
i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics).

També, algun academicista defineix les Lleis òmnibus 
com les quals és previst que introdueixin modificaci-
ons sobre un conjunt molt nombrós i divers de lleis i 
altres normes amb rang de llei, atès el caràcter pluri-
sectorial que tenen.

Analitzant aquest projecte, es considera que les defini-
cions, que la doctrina determina per les òmnibus, són 
aplicables al mateix.

El 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 consta de 23 articles, vuit disposicions ad-
dicionals, dos disposicions transitòries, una derogatò-
ria, quatre finals i dos annexes.

Podríem afirmar que el seu contingut no és excessi-
vament extens però sí modifica, proporcionalment, un 
gran compendi legislatiu. Així doncs, la norma pre-
tén canviar: La Llei 26/2010, de 3 d’agost de regim ju-
rídic i procediment de les Administracions públiques 
de Catalunya, el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/20003, de 28 d’abril, diverses lleis sectorials com 
són la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats, la Llei 3/2010, 
de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis, el Text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i la Llei 
6/1988, de 3 de març, forestal de Catalunya. Tot, en un 
sol text legislatiu.

Vist aquest reguitzell de modificacions, als ulls dels 
Grups sotasignats es considera la possibilitat d’afirmar 
que el Govern, novament, planteja fer una modificació 

substancial del dret mitjançant una altre llei òmnibus, 
que res té a veure amb modificacions normatives de 
caràcter puntual i instrumental amb una connexió ho-
mogènia entre sí que permetin una execució millor i 
més eficaç del programa de Govern.

Per contra, el Govern ens presenta un projecte de llei 
d’una gran complexitat i heterogeneïtat que pot arribar 
a qüestionar la seguretat jurídica, atesa la major dificul-
tat en la seva recerca, especialment per a dos motius: 

– Per la dificultat que tindrà la ciutadania en identificar 
el contingut de la llei mitjançant el seu títol ««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»»

– Per la manca d’especialització en l’elaboració parla-
mentària perquè, el nostre ordenament jurídic no dis-
posa actualment d’instruments útils i àgils per integrar 
en un únic text la normativa vigent que ha estat objecte 
de modificacions successives en espais de temps re-
lativament breus. En aquests moments, l’obtenció de 
textos consolidats que permetin tenir una visió clara 
i ràpida de la normativa vigent de cada àmbit o sector 
regulat, només es pot fer a partir de portals electrò-
nics o publicacions, públiques o privades, però amb 
l’inconvenient important que aquests textos no tenen 
valor jurídic i que la tasca de consolidació no s’estén a 
tot l’àmbit legislatiu.

Sota el parer dels Grups parlamentaris sol·licitants, 
aquesta realitat provoca unes conseqüències semblants 
a les que el Tribunal Constitucional manifesta que 
passa amb les anomenades lleis d’acompanyament una 
««deficiente técnica legislativa»» [STC 176/2011, de 8 
de novembre], manifestant que ««no cabe duda de que 
sería una técnica más perfecta la de circunscribir el 
debate políticio de un proyecto de ley a una materia 
específica, lo que alentaría una mayor especialización 
del mismo y, posiblemente, una mayor pureza técnica 
del resultado.»» [STC 136/2011, FJ 3].

Per tot l’exposat, els sol·licitants estimen que el projecte 
actual no pot considerar-se una norma que inclou una 
modificació puntual i instrumental sinó que estem da-
vant una futura llei de gran complexitat i de contingut 
heterogeni, que pot vulnerar un precepte de l’anome-
nat «Bloc constitucional» com és l’article  101.1 RPC, 
que estableix que els projectes i les proposicions de llei 
han de tenir un objecte material determinat i homo-
geni. Conseqüentment, aquesta heterogeneïtat i la fal-
ta d’instruments per integrar les modificacions en un 
únic text normatiu implica un greu problema de segu-
retat jurídica, posant en dubte aquest principi constitu-
cional reconegut a l’article  9.3 de la Constitució, que 
fa referència a la seguretat jurídica dels textos legals 
com a principi essencial de l’Estat de Dret i el qual, 
intenta garantir un ordenament jurídic clar i compren-
sible per a la ciutadania i per als poders públics.
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II. La lletra c de l’article  2, per possible vulneració de 
l’article  11 i 94 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

L’Article 2 del projecte de llei delimita l’àmbit d’apli-
cació a les administracions Públiques de Catalunya. 
Entre les administracions que li és d’aplicació està la 
pròpia de l’Aran.

L’Estatut d’Autonomia reconeix el poble aranès com 
una comunitat que exerceix l’autogovern mitjançant 
el Conselh Generau i les altres institucions que li són 
pròpies. Tanmateix, l’Estatut li reconeix un règim ju-
rídic especial mitjançant el qual, es distingeix l’espe-
cificitat en la seva organització institucional i admi-
nistrativa, garantint la seva autonomia per a ordenar i 
gestionar els afers públics del seu territori.

Aquest règim jurídic ha esdevingut desenvolupat en la 
Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran, 
que reconeix que són les institucions araneses les que 
exerceixen funcions pròpies del Govern i de l’Admi-
nistració de la Generalitat i funcions que corresponen 
a l’Administració local. Així mateix, l’article  3.3 de-
termina que l’Aran es regeix pel règim jurídic que es-
tableixen aquesta llei, les normes que la despleguen i 
les normes aprovades per les institucions araneses, i 
de manera supletòria per la normativa comuna a totes 
les administracions públiques catalanes i les normes 
aplicables als ens locals de Catalunya.

Sorprèn que el legislador no hagi contemplat la possi-
bilitat d’incloure una disposició addicional, que reco-
negui el caràcter supletori que ha de tenir aquesta nor-
ma respecte del Règim especial que té la Val d’Aran.

Val a dir que un dels Grups sotasignats sí va proposar 
en el si de la ponència incloure una esmena en aquest 
sentit [Esmena 185 de l’Informe de ponència, publicat 
al BOPC 579, de 25 de maig], esmena que va ser re-
butjada.

No podem saber quin és el capteniment del Consell 
General d’Aran respecte l’afectació d’aquesta futura 
norma en el seu règim jurídic i com pot influenciar en 
la seva pròpia organització administrativa, atès que en 
el tràmit de compareixences no es va donar audiència 
a la institució aranesa, malgrat que l’article  94.4 de 
l’EAC garanteix el principi de dret de participació de 
l’Aran en l’elaboració de les iniciatives legislatives que 
l’afectin i l’article  80 de la Llei 1/2015 preveu la parti-
cipació del Consell General d’Aran en el procediment 
legislatiu quan es debaten iniciatives legislatives que 
poden afectar de manera directa el seu règim especial 
i les seves competències. Entenem que si el legislador 
no ha previst una disposició addicional que reconegui 
el caràcter supletori de la norma objecte de dictamen o 
una clàusula d’excepcionalitat envers el règim especial 
de l’Aran és perquè preveu l’aplicació de la mateixa en 
totes les seves conseqüències.

Una de les finalitats que preveu la llei objecte de sol-
licitud és millorar, a través de la reducció i simplificació, 

els procediments administratius, especialment els ten-
dents al control de les activitats econòmiques subjectes 
a intervenció administrativa. No obstant, el règim espe-
cial aranès reconeix a les organitzacions sindicals i em-
presarials araneses el dret de participar en la definició 
de les polítiques públiques que els afectin. Així mateix, 
l’article  20 de la Llei aranesa acorda que les organit-
zacions professionals i les corporacions de dret públic 
representatives d’interessos econòmics i professionals, 
així com les entitats associatives del tercer sector del 
territori d’Aran han d’ésser consultades en la definició 
de les polítiques públiques que les afectin.

El fet que el projecte de llei no reconegui l’especificitat 
de l’Aran i el caràcter supletori d’aquesta norma res-
pecte el seu règim jurídic, pot inhabilitar el dret que 
tenen les entitats i organitzacions araneses a partici-
par en la confecció dels processos administratius, que 
afectin als seus interessos econòmics.

Per tot l’exposat, el Grups parlamentaris sol·licitants 
consideren que l’article  2, lletra c del projecte de llei 
pot implicar un conflicte de competències per estar 
vulnerant els articles 11 i 94 de l’Estatut d’Autonomia, 
així com la legislació que els desenvolupa.

III. L’article  19. Primer, per possible vulneració de 
l’article  86.3 i 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya i l’article  140 de la Constitució espanyola, per 
anar en contra del Principi d’Autonomia Local

L’Article 19 del projecte de llei proposa introduir un 
Article 69.bis al Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legis-
latiu 2/2003, de 28 d’abril, creant un singular proce-
diment per a la suspensió temporal de la prestació de 
determinats serveis per part dels municipis. La trami-
tació de l’expedient requerirà un tràmit d’informació 
pública en el municipi, un informe preceptiu dels de-
partaments de l’Administració de la Generalitat com-
petents per raó de la matèria i un informe previ de 
la Comissió de Govern Local de Catalunya abans de 
la seva resolució. En la extensa regulació del proce-
diment, el projecte de llei determina que serà el con-
seller competent en matèria d’administració local qui 
té la competència de resoldre l’expedient i, en cas de 
l’existència d’informes desfavorables la capacitat de 
resolució recau en el Govern de la Generalitat, a pro-
posta del conseller competent en matèria local.

Val a dir que la decisió de prestar o no prestar un ser-
vei pertany a l’esfera de l’autonomia local, sens per-
judici d’estar subjecta al compliment de determinats 
requisits legals. Una regular observança del principi 
d’autonomia local requereix que aquesta decisió de 
prestar un servei - o de no prestar-lo - mai pugui que-
dar condicionada a un control d’oportunitat per part 
d’una altra instància administrativa o d’una comissió.

Els Grups sotasignats consideren lògic que en el pro-
cediment de tramitació participin totes les adminis-
tracions públiques que es poden veure afectades per 
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a la decisió. Ara bé, el procediment que introdueix el 
projecte respecte qui té el títol competencial per re-
soldre l’expedient constitueix més un criteri de control 
d’oportunitat, que no pas de legalitat perquè, a banda 
dels serveis mínims obligatoris, decidir quins serveis 
presta o no un ajuntament esta –sempre que es faci 
d’acord amb la llei– intrínsecament lligat a l’àmbit en 
el qual és identificable l’autonomia local.

Dit això, vincular el resultat del procediment al con-
cepte emprat de «insuficiència de recursos en termes 
de capacitat fiscal» sense concretar en la mateixa nor-
ma que vol dir el projecte quan utilitza aquesta ex-
pressió i diferint en una futura norma reglamentària 
el moment de la seva concreció i abast afebleix de for-
ma notable la seguretat jurídica que el mateix procedi-
ment hauria, en tot cas, de preservar. Volem expressar 
també amb això que els principis que protegeix l’ar-
ticle  217 de l’Estatut de Catalunya (EAC) i la garan-
tia del principi d’equitat no poden a una disposició de 
rang reglamentari.

Si el que justifica la redacció d’aquest precepte és que 
l’exercici d’una competència atribuïda per llei sectori-
al no comporti un deteriorament de al situació econò-
mica i financera de l’ajuntament de forma que, amb el 
seu exercici, provoqui un incompliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el 
text hauria de ser un altre.

La redacció de l’apartat sisè del precepte relativa a la 
detecció o identificació de mesures de suspensió tem-
poral d’ofici per part de la Comissió de Govern Local 
revela fins a quin punt s’afecta per raons d’oportunitat 
l’àmbit propi en el qual ha de respectar-se el princi-
pi d’autonomia local en els termes que la CE i l’EAC 
garanteixen. En conseqüència, els grups parlamenta-
ris peticionants consideren que la decisió de prestar un 
servei o no, en cap cas pot quedar condicionada pel 
control d’una altra administració pública que no sigui 
la local perquè les competències pròpies dels ens lo-
cals s’exerceixen en règim de la seva autonomia i sota 
la seva responsabilitat.

Tanmateix, l’article  84.2 de l’EAC garanteix que els mu-
nicipis i els ens locals han d’exercir les competències en 
les matèries que aquest article esmenta, en els termes en 
què les lleis sectorials corresponents els hi atorga. És a 
dir, una vegada que una Llei sectorial els hi ha concedit 
als municipis una competència, s’ha de considerar que 
aquestes competències queden emparades per una ga-
rantia estatutària mentre la llei sectorial corresponent no 
es modifiqui, fet que no fa el projecte de llei objecte de 
dictamen. D’acord amb aquesta tesi es pot objectar que 
el procediment de suspensió temporal de serveis munici-
pals contemplat na l’article  19 vulnera l’Estatut de Cata-
lunya, atès que excepciona la previsió establerta per una 
llei sectorial a l’empara de l’article  84.2.

Per tot l’exposat, es considera que l’article  19 primer 
que addiciona un nou article 69 bis al Text Refós de la 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, apro-
vat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril vulnera 
el principi d’autonomia local contemplat en els article 
86.3 de l’EAC i 140 de la Constitució, així com la pos-
sible vulneració de l’article  84.2 de l’EAC.

IV. Article 18, apartat segon, per possible vulneració 
de l’article  149.1.18 de la Constitució 

L’article 18 del projecte de llei introdueix modificacions 
a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Pro-
cediment de les Administracions Públiques de Catalu-
nya. En l’apartat segon d’aquest article, el legislador in-
trodueix un nou Article 50.bis que en els seu apartat setè 
acorda, i es cita literalment, la següent disposició: «No 
obstant això, el procediment ha de continuar necessà-
riament i en tot cas, quan la persona interessada ho 
sol·liciti expressament. La continuació del procediment 
produeix efectes passats deu dies de la recepció de la 
sol·licitud per l’òrgan competent per a la seva tramita-
ció, la qual ha de ser comunicada a l’interessat»

Aquest apartat obliga a que el procediment «continuï 
necessàriament» i permet la continuació d’un proce-
diment administratiu malgrat no s’hagi emès els in-
formes previstos dins del termini, sense discriminar 
entre informes facultatius i preceptius. El nou Article 
50.bis, permet que a simple petició de l’interessat, l’ad-
ministració continuï el procediment i resolgui sense 
comptar amb informes de caràcter preceptiu contem-
plats en les diferents normatives sectorials, amb el risc 
evident de des protegir l’interès general que precisa-
ment l’esmentat informe preceptiu hauria de protegir.

Aquest nou article 50 bis no té en compte el principi 
general de caràcter bàsic que preveu l’article  83.3 de 
la Llei 30/1992, de Règim Jurídic i Procediment Ad-
ministratiu Comú, que especifica que quan es tracta 
d’informes preceptius que poden ser determinats per 
la resolució d’un procediment administratiu, l’admi-
nistració pot decidir si suspèn el termini dels tràmits 
successius del procediment.

Per tot l’exposat, els grups sotasignats consideren que 
l’apartat setè d’aquest nou article 50 bis, que introdu-
eix l’article  18.2 del projecte vulnera l’article  149.1.18 
CE, quan es reconeix la competència exclusiva de 
l’Estat en fixar les bases en matèria de legislació bàsi-
ca del règim jurídic de les administracions públiques.

V. Article 22, apartat segon i Disposició final tercera 
per possible vulneració de la lletra a de l’article  84.2 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de l’article  
86.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article  
140 de la Constitució espanyola, per anar en contra 
del Principi d’Autonomia Local

L’article 22 en el seu apartat segon acorda la modificació 
de l’article 87 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Aquest article 22 suposa un canvi de paradigma pel 
que fa el règim de comunicació i de llicència. El pri-
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mer aspecte que es modifica és la redacció enunciativa 
que té l’apartat primer de l’article  187 del Decret Le-
gislatiu, el qual fins ara establia que, estan subjectes a 
la llicència urbanística prèvia tots els actes de trans-
formació o utilització del sòl o subsòl, d’edificació, de 
construcció o d’enderrocament d’obres en els termes 
que estableix la legislació actual, el planejament urba-
nístic i les ordenances municipals.

El projecte de llei suprimeix aquest apartat per recon-
vertir-lo en una relació d’actuacions subjectes a la lli-
cència urbanística, sense possibilitat que els ajunta-
ments puguin ampliar els supòsits de llicència.

Un altre manifestació que ve a recolzar aquesta tesis 
és el fet que cauen de la redacció actual de l’article  
187, la lletra s) del seu apartat segon i la lletra d de 
l’apartat quart. És a dir, es suprimeix la possibilitat de 
subjectar a llicència totes les altres actuacions en què 
ho exigeix el planejament urbanístic o les ordenances 
municipals (art. 187.2.s) i s’elimina l’habilitació als 
ajuntaments a substituir el règim de llicència pel de 
comunicació prèvia en funció de l’entitat de les obres o 
les actuacions a realitzar (art. 187.4.d).

Tanmateix, s’incorporen dos nous articles, el 187 bis i 
187 ter respecte la Llei d’urbanisme actual, el primer 
que amplia el règim de comunicació prèvia a tot un 
seguit d’actuacions i l’article  187 ter, que estableix els 
actes no sotmesos a llicència ni comunicació prèvia, 
mantenint els dos supòsits que ja contemplava el TR-
LUC i afegint-ne de nous.

La incorporació d’aquestes dues noves disposicions, 
no sols dificulten i fan més feixuga la comprensió del 
règim de la intervenció, sinó que reforcen el convenci-
ment que a partir d’ara les dedicions d’ampliació dels 
supòsits de llicència i de substitució del règim de lli-
cència pel de comunicació prèvia recauen en el legis-
lador autonòmic, que és qui estableix de forma taxada 
quins actes estan subjectes o no.

Els grups sotasignats consideren que la modificació 
que es proposa introduir en l’article  187 i la nova re-
gulació que estableixen els articles 187 bis i ter su-
posen una greu ingerència en les competències i les 
possibilitats d’intervenció de les administracions lo-
cals així com, en el Principi d’autonomia local per-
què els ens locals quedaran privats de qualsevol pos-
sibilitat de regular aspectes concrets que tinguin a 
veure amb les problemàtiques específiques dels seus 
municipis.

En relació amb aquest tema està la incorporació de la 
Disposició final tercera, que obliga als ajuntaments a 
avaluar les seves ordenances i plans urbanístics per si 
contenen alguna restricció que vulneri la Directiva de 
serveis. A més, es disposa que les modificacions dels 
plans urbanístics i de les ordenances municipals sobre 
edificació i ús del sòl, que s’aprovin quan la llei entri 
en vigor han d’incorporar a la memòria una avalua-
ció per tal de comprovar si aquesta restricció compleix 

els requisits de raons imperioses d’interès general o els 
principis de necessitat, proporcionalitat i no discrimi-
nació. En el cas que no sigui així, la disposició final 
preveu l’eliminació d’aquesta restricció.

Això comportarà una massiva revisió obligatòria de 
tots els plans dels municipis tenint en compte, que la 
pròpia Directiva de serveis no s’aplica a les normes 
de tràfic, les normes relatives a l’ordenació del territo-
ri, urbanisme i ordenació rural quan no regulen o no 
afecten específicament a l’activitat del servei.

VI. El vot particular número 2 del Dictamen de Ponèn-
cia publicat al BOPC núm. 585, en data 28 de maig, per 
possible vulneració de l’article  53.1 de la Constitució

Els Grups parlamentaris sotasignats sol·liciten al Con-
sell de Garanties Estatutàries que es pronunciï sobre 
el vot particular número 2, que en cas de ser aprovat 
introduiria en el projecte de llei una disposició addici-
onal que estableix la disposició següent: «El contingut 
dels annexos I i II no és exhaustiu i pot ser actualitzat 
mitjançant ordre del Departament competent per raó 
de la matèria, a proposta de la Comissió per a facilitar 
l’accés i l’exercici a les activitats econòmiques prevista 
en aquesta llei».

En cas d’aprovar-se aquesta disposició addicional, es 
podria vulnerar la reserva material de llei que estableix 
l’article  53.1 de la Constitució, en relació a la regulació 
dels drets fonamentals, entre els que es troba la llibertat 
d’empresa, obviant que aquest exercici està subjecte a 
l’interès general i aquesta subjecció ha de permetre al 
legislador establir les mesures d’intervenció adminis-
tratives com a requisit necessari pel seu exercici.

Per la qual cosa, el règim d’intervenció administrativa 
és part essencial del dret i és el legislador (i no l’exe-
cutiu) el que l’ha d’establir en els seus aspectes essen-
cials, sens perjudici de la col·laboració del Reglament 
corresponent.

El que no és possible és que es produeixi una deslega-
lització en aquest àmbit atribuint a un sol membre del 
govern la potestat genèrica, incondicionada i sense li-
mitacions de revisar i actualitzar els annexos I i II de 
la Llei objecte del dictamen, annexos que són part nu-
clear del projecte de Llei doncs són els que determinen 
les activitats sotmeses al règim d’intervenció adminis-
trativa sobre el qual es vol legislar.

En cas d’aprovar-se aquesta Disposició Addicional 
seria una remissió «en blanc» que lliuraria a un sol 
membre del govern, mitjançant una simple Ordre, el 
poder i la facultat de modificar autònomament el ma-
teix contingut de la Llei, la qual cosa és incompatible 
amb el Principi de reserva de Llei.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu Dolors Camats i Luis
Portaveu GP SOC Portaveu GP ICV-EUiA 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10.	Resolucions
	Resolució 1031/X del Parlament de Catalunya, sobre el pagament de les indemnitzacions pendents als propietaris dels terrenys expropiats per les obres de la carretera C-51
	Tram. 250-01472/10
	Adopció

	Resolució 1032/X del Parlament de Catalunya, sobre la incineradora de residus industrials de Constantí
	Tram. 250-01473/10
	Adopció

	Resolució 1033/X del Parlament de Catalunya, sobre la revisió dels expedients sancionadors oberts arran d’una acció reivindicativa de la Plataforma Stop Pujades Transport
	Tram. 250-01478/10
	Adopció


	1.15.	Mocions
	Moció 214/X del Parlament de Catalunya, sobre els casos sotmesos a investigació judicial en la sanitat pública
	Tram. 302-00287/10
	Aprovació

	Moció 215/X del Parlament de Catalunya, sobre les condicions laborals, de salut i de seguretat dels treballadors
	Tram. 302-00288/10
	Aprovació

	Moció 216/X del Parlament de Catalunya, sobre la política energètica
	Tram. 302-00291/10
	Aprovació

	Moció 217/X del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació en l’àmbit local de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 302-00290/10
	Aprovació

	Moció 218/X del Parlament de Catalunya, sobre les persones en situació de dependència o amb discapacitat i les entitats que hi treballen
	Tram. 302-00289/10
	Aprovació


	1.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics
	Tram. 300-00311/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures estratègiques
	Tram. 300-00312/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i l’índex de progrés social
	Tram. 300-00313/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre les disposicions addicionals vint-i-unena i vint-i-sisena de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
	Tram. 300-00314/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació
	Tram. 300-00315/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre la signatura del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya
	Tram. 300-00316/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre la Inspecció d’Educació
	Tram. 300-00317/10
	Substanciació


	1.30.	Altres tramitacions
	1.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 34/2014, sobre l’Ajuntament de Creixell
	Tram. 258-00032/10
	Coneixement de l’Informe



	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	2.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat
	Tram. 202-00083/10
	Debat de totalitat
	Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució


	2.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari de Terrassa
	Tram. 250-01413/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre els encàrrecs al Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
	Tram. 250-01458/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’informes i estudis sobre els problemes de la sanitat al Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
	Tram. 250-01460/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre una piulada del secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
	Tram. 250-01561/10
	Rebuig


	2.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la integració dels immigrants als barris
	Tram. 302-00292/10
	Rebuig



	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 del voluntariat
	Tram. 200-00013/10
	Ponència per a elaborar l’Informe

	Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 200-00022/10
	Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups socials
	Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

	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. 200-00037/10
	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

	Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 200-00040/10
	Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris
	Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades
	Ponència per a elaborar l’Informe

	Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	Tram. 200-00043/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
	Tram. 200-00045/10
	Debat de totalitat
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences


	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 202-00009/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

	Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 202-00060/10
	Nomenament d’un relator

	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
	Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals
	Esmenes reservades per a ésser defensades en el Ple

	Proposició de llei electoral de Catalunya
	Tram. 202-00091/10
	Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris
	Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades
	Ponència per a elaborar l’Informe


	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el consum d’aliments insans
	Tram. 250-01451/10
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 494)

	Proposta de resolució sobre la formació continuada del personal penitenciari
	Tram. 250-01490/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el projecte museogràfic del centre d’interpretació d’art rupestre del Cogul
	Tram. 250-01502/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball temporal per a establir un marc català de qualitat de les pràctiques no laborals
	Tram. 250-01575/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina d’atenció, informació i orientació a les víctimes del terrorisme
	Tram. 250-01590/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs a l’Escola L’Areny, de Cornellà de Llobregat
	Tram. 250-01594/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la dotació del centre d’educació especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
	Tram. 250-01595/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
	Tram. 250-01596/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el procés de fusió de l’Escola Pasífae i l’Escola Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú
	Tram. 250-01597/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la finalització de les obres d’adequació de l’Institut d’Aran i de l’Escola Garona, de Vielha e Mijaran
	Tram. 250-01598/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’augment dels recursos destinats a les biblioteques públiques amb motiu de la declaració del 2015 com a Any de les Biblioteques
	Tram. 250-01599/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció d’una presa al congost de Mont-rebei
	Tram. 250-01607/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’oferta escolar dels barris de Can Llong i la Concòrdia, de Sabadell
	Tram. 250-01644/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la campanya institucional amb el lema «Fem-ho!»
	Tram. 250-01645/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi per a determinar el grau de compliment de la Llei 12/2007, de serveis socials, pel que fa al suport i el seguiment dels treballadors socials
	Tram. 250-01646/10
	Presentació


	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 4/2015, sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 256-00052/10
	Presentació
	Termini per a proposar compareixences


	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la investigació judicial en la sanitat pública
	Tram. 302-00287/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals, de salut i de seguretat dels treballadors
	Tram. 302-00288/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les persones en situació de dependència o amb discapacitat i les entitats que hi treballen
	Tram. 302-00289/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’orientació per a l’aplicació, en l’àmbit local, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 302-00290/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica
	Tram. 302-00291/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la integració dels immigrants als barris
	Tram. 302-00292/10
	Esmenes presentades



	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una diputada
	Tram. 234-00031/10
	Adopció


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 929/X, sobre la situació de col·lapse dels serveis judicials socials
	Tram. 290-00834/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 930/X, sobre la climatització i les condicions ambientals dels jutjats de Mataró
	Tram. 290-00835/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 931/X, sobre el manteniment del jutjat de pau de Sant Esteve Sesrovires
	Tram. 290-00836/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 199/X, sobre la inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat
	Tram. 390-00199/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 206/X, sobre la política d’infraestructures
	Tram. 390-00206/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre una concentració per a reclamar la desobediència a una sentència judicial sobre l’Escola Pia Santa Anna, de Mataró
	Tram. 354-00421/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses d’Escorxadors i Comerç d’Aviram, Ous i Caça de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03378/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03379/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03380/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03381/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Avícola Catalana amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03382/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03383/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03384/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03385/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03386/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03387/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Anafric, Associació Empresarial Càrnia, amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03388/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors de Porcí amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03389/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03408/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03409/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Productors d’Aliments de Qualitat amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03410/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors de Porcí amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03411/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empresaris d’Escorxadors i Comerç d’Aviram i Conills de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03412/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Avícola Catalana amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03413/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03414/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03415/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cunicultors de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03416/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Fabricants de Pinso amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03417/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03418/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03419/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03420/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03421/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida d’Oli de la Terra Alta amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03422/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03423/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03424/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03425/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03426/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03427/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03428/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricard Parés, en representació de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03429/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Ramon Argilés, en representació de l’Associació Espanyola de Productors de Boví de Carn, amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03430/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Toda, en representació de la Federació Avícola Catalana, amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03431/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03432/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Anafric-Gremsa Anicoc Ovicebo amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03433/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03434/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03435/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03436/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Agrofòrum amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03437/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 352-03438/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Gené i Mariné, representant de la Lliga SFC, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central
	Tram. 356-00966/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de Stop Sida davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
	Tram. 356-01103/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de Gais Positius davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
	Tram. 356-01104/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
	Tram. 356-01105/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants del projecte Assexora’t TGN davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
	Tram. 356-01106/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Antisida de Lleida davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
	Tram. 356-01107/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar davant la Comissió de Salut perquè informin sobre la revisió del paper de la infermeria en el sistema sanitari
	Tram. 356-01109/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui les actuacions sobre les llistes d’espera dutes a terme el 2014
	Tram. 356-01125/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona Barbarà, director científic del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiq
	Tram. 356-01132/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Caylà, cap del Servei d’Epidemiologia del Comitè Operatiu de Vigilància Epidemiològica Barcelona Dreta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes qu
	Tram. 356-01133/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01137/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona, director del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions 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
	Tram. 356-01172/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública 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. 356-01173/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut, 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. 356-01174/10
	Acord sobre la sol·licitud

	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 cont
	Tram. 356-01175/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del 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’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relaci
	Tram. 356-01176/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del 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
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montse Pineda, en representació del Comitè 1r de Desembre, 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. 356-01178/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació d’Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica davant la Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del model d’atenció a les persones afectades per la fibromiàlgia i la
	Tram. 356-01180/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de José Alegre, membre de la Unitat Multifuncional de Fatiga Crònica i Fibromiàlgia de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del model d’atenció als afectats de fibr
	Tram. 356-01186/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Antonio Collado Cruz, membre de la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome d’Hipersensibilitat Múltiple de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del mo
	Tram. 356-01187/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants del grup de recerca sobre la síndrome de fatiga crònica i la fibromiàlgia de l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) davant la Comissió de Salut perquè presentin les línies de recerca sobre la fibromiàlgi
	Tram. 356-01188/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable del model d’atenció a les malalties minoritàries a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè valori l’aplicació del model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica
	Tram. 356-01189/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè Científic Assessor en la Síndrome de Sensibilització Central del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè valorin el model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fati
	Tram. 356-01190/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants del Grup de Treball Interdisciplinari sobre Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè valorin el model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de sí
	Tram. 356-01191/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector de la fruita arran del veto r
	Tram. 356-01214/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup TCB davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les inversions fetes a Buenaventura (Colòmbia)
	Tram. 356-01218/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti l’informe que ha elaborat aquesta entitat i informi sobre la situ
	Tram. 356-01219/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de monsenyor Hernán Epalza, bisbe de Buenaventura (Colòmbia), davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació dels drets humans a Buenaventura
	Tram. 356-01220/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alexander López Maya, senador de la Cambra de Representants del Congrés de la República de Colòmbia, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació dels drets humans a Buenave
	Tram. 356-01221/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Relacions Exteriors davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei de garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut
	Tram. 356-01232/10
	Retirada de la sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la campanya de prevenció i d’extinció d’incendis del 2015
	Tram. 355-00222/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre la Proposició de llei electoral de Catalunya
	Tram. 355-00223/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre la preparació de l’operació per a les eleccions al Parlament de Catalunya
	Tram. 355-00224/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre l’aplicació del criteri de celebració d’una consulta per a la creació de la vegueria del Penedès
	Tram. 355-00225/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya
	Tram. 355-00226/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil 
	Tram. 353-00951/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00952/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00953/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00954/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00955/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00957/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00961/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00962/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00964/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’associació Prohabitatge amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00965/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00966/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00967/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00970/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Institut Català del Sòl amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00971/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 353-00972/10
	Substanciació

	Compareixença de Guillem Grau Carrera, expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	Tram. 353-01338/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Octavi Grau Carrera, expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	Tram. 353-01339/10
	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 electoral de Catalunya
	Tram. 353-01340/10
	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 electoral de Catalunya
	Tram. 353-01341/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	Tram. 353-01342/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei Electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	Tram. 353-01343/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
	Tram. 353-01344/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses d’Escorxadors i Comerç d’Aviram, Ous i Caça de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01345/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Avícola Catalana amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01346/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01347/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Anafric-Gremsa Anicoc Ovicebo amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01348/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01349/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01350/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors de Porcí amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01352/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01353/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01354/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Productors d’Aliments de Qualitat amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01355/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01356/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Oli de Terra Alta amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01357/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la plataforma Agrofòrum amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01358/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01359/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01360/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01361/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Agrària Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
	Tram. 353-01362/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l’Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitat, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació de les persones amb discapacitat del Cos de Mossos d’Esquad
	Tram. 357-00820/10
	Substanciació

	Compareixença de Macià Alavedra i Moner, exconseller de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00974/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Prenafeta i Garrusta, ex-secretari general de Presidència, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00975/10
	Substanciació

	Compareixença de Luis García Sáez, exdiputat socialista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00982/10
	Substanciació

	Compareixença de Bartomeu Muñoz Calvet, exalcalde de Santa Coloma de Gramenet i ex-vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00986/10
	Substanciació

	Compareixença de Miquel Bonilla i Ruíz, exdirector de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01009/10
	Substanciació

	Compareixença d’Emili Mas i Margarit, exgerent de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-01010/10
	Substanciació

	Compareixença de David Ciudad i Valls, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a explicar la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
	Tram. 357-01155/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Comunitat Bahá’í de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a explicar la situació dels bahaistes a l’Iran
	Tram. 357-01280/10
	Substanciació

	Compareixença de Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a assessora del Govern
	Tram. 357-01363/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Marcel Coderch, enginyer de telecomunicacions i vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a assessor del Govern
	Tram. 357-01364/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Ginesta, expert en treball i relacions laborals i president de la sectorial de treball, autònoms i economia social d’Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcion
	Tram. 357-01365/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’actuació d’alguns membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat que presumptament van posar en perill una operació contra el gihadis
	Tram. 357-01366/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les mesures adoptades pel Govern de l’Estat amb relació a les actuacions de militars espanyols que presumptament han robat estelades
	Tram. 357-01367/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la situació del sector de la fruita arran del veto rus a productes 
	Tram. 357-01372/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Gené i Mariné, representant de la Lliga SFC, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central
	Tram. 357-01377/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de Stop Sida davant la Comissió de Salut per a informar sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
	Tram. 357-01378/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de Gais Positius davant la Comissió de Salut per a informar sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
	Tram. 357-01379/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre davant la Comissió de Salut per a informar sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
	Tram. 357-01380/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants del projecte Assexora’t TGN davant la Comissió de Salut per a informar sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
	Tram. 357-01381/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de l’Associació Antisida de Lleida davant la Comissió de Salut per a informar sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes
	Tram. 357-01382/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar davant la Comissió de Salut per a informar sobre la revisió del paper de la infermeria en el sistema sanitari
	Tram. 357-01383/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut per a explicar les actuacions sobre les llistes d’espera dutes a terme el 2014
	Tram. 357-01384/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Casabona Barbarà, director científic del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb ho
	Tram. 357-01385/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Caylà, cap del Servei d’Epidemiologia del Comitè Operatiu de Vigilància Epidemiològica Barcelona Dreta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el VIH en els homes que practiquen se
	Tram. 357-01386/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 357-01387/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Casabona, director del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el compliment de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia d
	Tram. 357-01388/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre el compliment de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat
	Tram. 357-01389/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el compliment de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat
	Tram. 357-01390/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carmela Fortuny, secretària d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el compliment de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma re
	Tram. 357-01391/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general d’Anàlisi i Seguiment de les Finances Públiques davant la Comissió de Salut per a informar sobre el compliment de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat
	Tram. 357-01392/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Salut per a informar sobre el compliment de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat
	Tram. 357-01393/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montse Pineda, en representació del Comitè 1r de Desembre, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el compliment de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat
	Tram. 357-01394/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Fundació d’Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica davant la Comissió de Salut per a valorar l’aplicació del model d’atenció a les persones afectades per la fibromiàlgia i la síndrome de fa
	Tram. 357-01395/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Alegre, membre de la Unitat Multifuncional de Fatiga Crònica i Fibromiàlgia de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a valorar l’aplicació del model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de s
	Tram. 357-01396/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antonio Collado Cruz, membre de la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome d’Hipersensibilitat Múltiple de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a valorar l’aplicació del model d’atenció a
	Tram. 357-01397/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants del grup de recerca sobre la síndrome de fatiga crònica i la fibromiàlgia de l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) davant la Comissió de Salut per a presentar les línies de recerca sobre la fibromiàlgia i la síndrome 
	Tram. 357-01398/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del responsable del model d’atenció a les malalties minoritàries a Catalunya davant la Comissió de Salut per a valorar l’aplicació del model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica
	Tram. 357-01399/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants del Comitè Científic Assessor en la Síndrome de Sensibilització Central del Departament de Salut davant la Comissió de Salut per a valorar el model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica
	Tram. 357-01400/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants del Grup de Treball Interdisciplinari sobre Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica del Departament de Salut davant la Comissió de Salut per a valorar el model d’atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga
	Tram. 357-01401/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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
	Substanciació

	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 l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2014
	Tram. 359-00027/10
	Substanciació


	4.67.	Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
	Presentació







INFORME  4/2015 


SERVEI 
D’OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA 
RESOLUCIÓ  637/IX 
DEL  PARLAMENT 







 







INFORME 4/2015
 


 
 
 


 
 


 
 
SERVEI 
D’OCUPACIÓ 
DE  CATALUNYA 
RESOLUCIÓ  637/IX 
DEL  PARLAMENT
 







Edició: maig de 2015 


 


Document electrònic etiquetat per a persones amb discapacitat visual 


 


Pàgines en blanc inserides per facilitar la impressió a doble cara 


 


Autor i editor: 


 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


Tel. +34 93 270 11 61 


Fax +34 93 270 15 70 


sindicatura@sindicatura.cat 


www.sindicatura.cat 


 


Número de dipòsit legal: DL B 14905-2015 







 
 
 
 
 
 


Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 
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C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 26 de març del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
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Noblom, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a 
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I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 28 d’abril de 2015 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


Aquest informe es realitza en compliment de la Resolució 637/IX del Parlament de Cata-


lunya del 12 de juny del 2012, d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’elaboració d’un 


informe de fiscalització de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya 


els exercicis del 2009 i del 2010. 


 


D’acord amb aquest encàrrec, l’abast temporal de l’informe correspon als exercicis 2009 i 


2010 i l’abast material ha estat el següent: 


 


• Anàlisi de la gestió economicofinancera de les subvencions per a valorar si aquesta s’ha 


realitzat d’acord amb la normativa d’aplicació. Això ha suposat analitzar: 


 


 El procediment d’atorgament, amb especial atenció al compliment de l’efectivitat dels •


principis d’objectivitat, igualtat, transparència i publicitat de la concessió en règim de 


concurrència competitiva. 


 


 El control intern respecte del seguiment realitzat per a la verificació de la materialit-•


zació de les accions subvencionades i de l’aplicació dels fons percebuts a les fina-


litats previstes. 


 


• Anàlisi del compliment i manteniment, si escau, dels requisits i condicions exigides als 


beneficiaris per a la concessió i la compatibilitat dels ajuts amb altres possibles sub-


vencions amb el mateix fi. 


 


• Anàlisi de la correcta comptabilització dels pagaments i revisió de la justificació de les 


corresponents despeses. 


 


 


1.1.2. Metodologia 


Les proves realitzades, de compliment i substantives, han estat aquelles que, de forma 


selectiva, s’han considerat necessàries per tal d’obtenir evidència suficient i adient, amb 


l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar les conclusions que es 


desprenen del treball realitzat, d’acord amb les normes d’auditoria pública generalment 


acceptades. 


 


El 12 de maig del 2014 es va fer un requeriment per escrit de la informació sol·licitada de 


manera reiterada i que no havia estat facilitada per l’entitat. La presentació de la informa-
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ció, de resultes del requeriment, va suposar que el treball de camp de la fiscalització s’a-


llargués fins al juny del 2014. Cal indicar, però, que tampoc el SOC va presentar la totalitat 


de la documentació sol·licitada. 


 


 


1.1.3. Legislació aplicable 


La principal normativa aplicable és la següent: 


 


• Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 


 


• Reial decret 887/2006, del 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 


38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions (RS). 


 


• Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 


finances públiques de Catalunya (LFPC). 


 


• Ordre de l’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts de subven-


cions, del Departament d’Economia i Finances. 


 


• Reial decret 395/2007, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a 


l’ocupació, en matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per la 


concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament. 


 


• Ordre TAS/718/2008, del 7 de març, per la qual es desenvolupa el RD 395/2007, del 23 


de març, per la qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, 


en matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per la concessió 


de subvencions públiques destinades al seu finançament. 


 


Addicionalment a la normativa pròpia establerta mitjançant les ordres de les bases i de 


convocatòria que són d’aplicació a cada línia de subvencions, les subvencions atorgades 


pel SOC es troben subjectes a la normativa següent: 


 


• Ordre TRI/211/2005, del 27 d’abril, per la qual es regula el procediment comú relatiu als 


atorgaments de les subvencions gestionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 


 


• Ordre TRI/210/2005, del 27 d’abril, per la qual s’estableix el règim de justificació eco-


nòmica de les accions integrants dels diferents programes per al desenvolupament de 


les polítiques actives d’ocupació del SOC, derogada a partir del 20 d’agost del 2008 per 


l’Ordre TRE/395/2008, de l’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació eco-


nòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives d’ocupació 


que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya. 
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• Ordre TRE/260/2009, del 15 de maig, per la qual es modifica l’Ordre TRE/395/2008, de 


l’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions 


previstes en els programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei 


d’Ocupació de Catalunya. 


 


• Ordre TIN/2965/2008, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons 


Social Europeu (FSE) durant el període de programació 2007-2013. 


 


 


1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENTITAT FISCALITZADA 


1.2.1. Constitució i naturalesa jurídica 


El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), d’acord amb la Llei 17/2002, del 5 de juliol, 


d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del SOC, és l’organisme autònom de la 


Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació1 que integra i ges-


tiona les polítiques actives d’ocupació. 


 


És un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, eco-


nòmica i financera i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les funcions que té encoma-


nades, així com per a la gestió del seu patrimoni. 


 


 


1.2.2. Estructura 


En els exercicis objecte de fiscalització, el SOC tenia dos nivells d’actuació: 


 


1. Orgànic: el Consell de Direcció i el director o directora. 


 


2. Oficines de Treball: els serveis territorials (representació del SOC en el territori), les ofi-


cines de treball de la Generalitat i els centres d’innovació i formació ocupacional 


(CIFO), que són els centres de referència del SOC en l’àmbit de la formació per a l’ocu-


pació. 


 


D’acord amb el Decret 160/2006, del 16 de maig, de reestructuració del SOC, per al com-


pliment de les funcions que té encomanades, la Direcció de l’ens s’estructura de la manera 


següent: 


 


 


1. Amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret 200/2010, del 27 de desembre, de creació, denominació i de-


terminació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el 


SOC estava adscrit al Departament de Treball. 
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• Direcció de la Xarxa Ocupacional (direccions territorials a Barcelona, Tarragona, Lleida, 


Girona i Catalunya Central). Té rang orgànic de direcció general. 


• Direcció de Programes (Subdirecció General de Polítiques Actives d’Ocupació).2 Té 


rang orgànic de direcció general. 


• Gerència. Té rang de subdirecció general. 


• Secretaria Tècnica. Té rang de subdirecció general. 


• Servei Jurídic. 


 


El director en aquests exercicis era Joan Josep Berbel Sánchez. Les funcions del director 


es regulen en l’article 12 de la Llei de creació. 


 


La composició del Consell de Direcció a 31 de desembre del 2009 i a 31 de desembre del 


2010 era la següent: 


 


President: Mar Serna i Calvo Consellera del Departament de Treball 


Vocals: Joan Josep Berbel Sánchez Director del SOC – Departament de Treball 


 Antoni Fernández Pérez Departament de Treball 


 Josep Francí i Carreté Departament de Treball 


 Maria Frach i Gallés Departament de Treball 


 Albert Roca Parés Departament de Treball 


 Cristina Faciaben Lacorte CCCO 


 Miriam Sampere Llinàs3 CCOO 


 Neus Munté Fernández UGT 


 Raquel Gil Eiroá UGT 


 Javier Ibars Álvaro Foment del Treball Nacional 


 Ignasi Puig i Donet Foment del Treball Nacional 


 Àngel Hermosilla Pérez Foment del Treball Nacional 


 José Hallado i Molina Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 


 Teresa Jordà i Roure Federació de Municipis de Catalunya 


 Jordi Roig i Vinyals Associació Catalana de Municipis i Comarques 


Secretària: Angelina Puig i Valls 


 


Les funcions del Consell de Direcció i el seu funcionament és regulen en els articles 13 i 15 


de la Llei de creació. 


 


La seu central del SOC està ubicada al carrer Llull, 297-307, de Barcelona. 


 


 


2. Per al desenvolupament de les seves funcions la Subdirecció general de les PAO està estructurada en: 


Servei de Promoció a l’Ocupació, Servei d’Igualtat d’Oportunitats, Servei de Qualificació Professional, Servei 


d’Orientació i Intermediació i Àrea de Desenvolupament Metodològic. 


3. Mitjançant la Resolució TRE/962/2010, del 22 de març, de cessament i nomenament de diversos membres 


del Consell de Direcció del SOC, Miriam Sampere Llinàs va ocupar el lloc del Consell que anteriorment ocu-


pava Lara Castillo Abietar. 
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1.2.3. SOC, organisme intermedi del FSE 


El SOC és el responsable a Catalunya de la gestió i execució dels recursos del FSE i 


compta amb el Departament d’Empresa i Ocupació com a organisme col·laborador en vir-


tut del protocol de delegació de funcions entre ambdós ens.  


 


El Programa operatiu del FSE de la comunitat autònoma de Catalunya (2007-2013) presen-


tat per Espanya va ser aprovat per la Decisió C (2007) 6726 del 18 de desembre del 2007. 


S’estableix que l’Estat espanyol designa com a autoritat de gestió a la Unitat de Gestió de 


la Unitat Administrativa del Fons Social Europeu (UAFSE), centre dependent del Ministeri 


de Treball i Immigració. Així mateix, es designa al SOC com a organisme intermedi del Pro-


grama, encarregat d’executar determinades activitats dins les funcions que corres-ponen a 


l’autoritat de gestió. 


 


El 12 de novembre del 2008, la Unitat de Gestió de la UAFSE, com a autoritat de gestió i el 


SOC com a organisme intermedi signen un Acord pel qual la primera encomana al SOC 


l’exercici de les funcions establertes en els apartats a, b, d, f, i i j de l’article 60 del Regla-


ment (CE) 1083/2006, que es relacionen en el mateix Acord. 


 


Aquest programa operatiu per al període 2007-2013 consta de cinc eixos prioritaris i la 


despesa total prevista per al període 2007-2013 és de 569,42 M€.  


 


Aquesta despesa està estructurada de la manera següent: 


 


Quadre 1. Programa operatiu d’intervenció comunitària de Catalunya 2007-2013 


Eix Descripció Cost * 


1 Foment de l’esperit empresarial i millora de l’adaptabilitat de les persones treballa-


dores, les empreses i les persones empresàries 140.350.764 


2 Foment de l’ocupació, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats 280.701.526 


3 Augment i millora del capital humà 90.225.492 


4 Cooperació transnacional i interregional 40.100.218 


5 Assistència tècnica 18.045.098 


Total 569.423.098 


Imports en euros. 


Font: Memòries del SOC del 2009 i del 2010. 


* El FSE cofinança el 50% dels costos certificats pel SOC. 


 


En el quadre 3 de l’epígraf 2.1 (detall de les línies de subvencions 2009-2010) s’indiquen 


aquelles línies de subvencions dels exercicis 2009 i 2010 que tenen cofinançament del 


FSE.  


 


Respecte d’aquest cofinançament cal dir el següent: 
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Mitjançant carta del 7 d’octubre del 2011 la Comissió va informar a les autoritats es-


panyoles l’inici del procediment de suspensió de pagaments intermedis en virtut de l’article 


92 del Reglament 1083/2006, sobre la base de l’informe d’auditoria de la Intervenció 


General de la Generalitat de Catalunya del 6 d’octubre del 2010, així com de l’informe de 


control anual i dictamen del 2010 de l’autoritat d’auditoria, del 23 de desembre del 2010 i 


del 23 de març del 2011. La Comissió conclou que hi ha deficiències en el sistema de 


gestió i control que afecten a la fiabilitat del procediment de certificació de pagaments. 


 


 


1.2.4. Pressupost i personal 


Els recursos econòmics del SOC estan constituïts pels següents: 


 


• Les dotacions que es consignin a les lleis de pressupostos de la Generalitat. 


• Els rendiments dels béns que li siguin adscrits i dels que adquireixi en l’exercici de les 


seves funcions. 


• Les subvencions, les aportacions i les donacions que li concedeixin les persones o les 


entitats públiques o privades. 


• Les taxes, els drets i la resta de prestacions patrimonials que li corresponguin. 


• Qualsevol altre recurs que la Llei permeti. 


 


La seva actuació s’ha de sotmetre a la fiscalització del control pressupostari, que corres-


pon a la Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb l’article 27.2 de la Llei 17/2002, 


de creació. 


 


El pressupost de despeses definitiu i liquidat pel SOC ha estat de 766,57 M€ i de 


511,78 M€, respectivament, per a l’exercici 2009, i de 835,32 M€ i de 584,91 M€, respec-


tivament, per al 2010 (vegeu l’epígraf 4.2, Annex II: Pressupost del SOC). 


 


Quant al personal, la plantilla del SOC al 2009 i 2010 ha estat la següent: 


 


Quadre 2. Plantilla 


Demarcació 2009 2010 


Barcelona 1.116 1.086 


Lleida 95 87 


Girona 117 101 


Tarragona 108 102 


Terres de l’Ebre 31 28 


Total 1.467 1.404 


Font: Memòries del SOC del 2009 i del 2010. 


Dades en nombre de persones. 
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A més, el SOC contracta persones expertes docents, amb caràcter temporal, per a impartir 


formació als CIFO, que com s’ha dit són els centres de referència en matèria de formació 


per a l’ocupació que porten a terme accions formatives d’experimentació en noves quali-


ficacions professionals. En el 2010 s’ha comptat amb cent-cinquanta persones expertes 


docents. 


1.2.5. Treballs de control 


El SOC, com a organisme intermedi del Programa operatiu d’intervenció comunitària de 


Catalunya del FSE, està sotmès a diversos controls per part de la Intervenció General i de 


la Unitat Administradora del FSE (UAFSE).4 A continuació s’assenyalen els controls que han 


estat realitzats per aquestes entitats en relació amb les subvencions atorgades pel SOC als 


exercicis 2009 i 2010. 


 


 


1.2.5.1. Intervenció General 


La Intervenció General del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 


Catalunya ha elaborat diversos informes de control de les subvencions cofinançades pel 


FSE corresponents als atorgaments del 2009 i del 2010. Aquests controls es realitzen en 


virtut de les competències que determina la normativa comunitària aplicable als fons es-


tructurals, en execució dels plans anuals d’actuació de control financer de la Intervenció 


General i de les disposicions d’aplicació dels programes operatius inscrits en el Marc 


nacional de referència 2007-2013, en especial el Reglament (CE) 1083/2006, de l’11 de 


juliol. 


 


Per a dur a terme la fiscalització, la Sindicatura de Comptes ha mantingut reunions amb la 


Intervenció General, que ens ha facilitat l’accés als informes de control efectuats cor-


responents als exercicis 2009 i 2010. De tots els informes de control s’ha seleccionat una 


mostra d’ambdós exercicis, que s’ha revisat i comentat amb els responsables de la 


Intervenció. 


 


En l’epígraf 2.2 s’indiquen els controls efectuats per la Intervenció General, els revisats i les 


observacions detectades més significatives. 


 


 


 


4. La UAFSE és la responsable d’administrar els recursos del FSE. Aquesta entitat està ubicada en el Ministeri 


de Treball i Immigració i va ser designada per l’Estat espanyol com l’autoritat de gestió i l’autoritat de certi-


ficació dels programes operatius del FSE. 
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1.2.5.2. Unitat administradora del FSE 


La UAFSE va encarregar al SOC, com a organisme intermedi del Programa operatiu del 


FSE de Catalunya 2007-2013, l’exercici de les funcions5 recollides en l’apartat b de l’article 


60 del Reglament (CE) 1083/2006, del Consell, de l’11 de juliol del 2006, pel qual s’esta-


bleixen les disposicions generals relatives al FEDER, al FSE i al Fons de Cohesió. Aquestes 


funcions han estat executades pel Servei de Control i Inspecció de Polítiques Actives del 


propi SOC (SCIPA). 


 


El SCIPA realitza el control sobre les accions de verificació que estableix l’article 60.b del 


Reglament 1083/2006 esmentat, i realitza també la declaració general de despeses a la 


UAFSE. 


 


El compliment efectiu d’aquests controls s’ha pogut verificar a través de la revisió dels 


següents informes elaborats pel SCIPA sobre les línies fiscalitzades: 


 


• FORMA’T 2009 (informe del febrer del 2011) 


• FOAP6 2009 (informe del 15 de novembre del 2013) 


• Projectes innovadors 2010 (informe del 15 de novembre del 2013) 


• Sectors prioritaris 2008-2009 (informes del 21 de juliol del 2010, del 25 d’octubre del 


2011 i del 22 de novembre del 2012) 


 


Les conclusions d’aquests informes s’exposen en l’epígraf 2.3, Resultats de la fiscalització, 


per a cadascuna d’aquestes quatre línies fiscalitzades. 


 


 


 


2. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 


2.1. SUBVENCIONS ATORGADES EN ELS EXERCICIS 2009 I 2010 


A continuació es presenta el detall de les línies de subvencions i l’import atorgat en els 


exercicis 2009 i 2010 segons els fitxers d’ajuts facilitats pel SOC. Aquest detall presenta de 


forma separada les subvencions que van ser atorgades mitjançant la corresponent convo-


catòria respecte de la resta d’ajuts atorgats de forma directa pel SOC. 


 


 


5. Comprovar que s’han lliurat els béns o s’ha realitzat la prestació dels serveis objecte de cofinançament, que 


s’ha efectuat realment la despesa declarada pels beneficiaris en relació amb les operacions, i que es com-


pleixen les normes comunitàries i nacionals aplicables en la matèria.  


6. Formació d’oferta en àrees professionals prioritàries. 
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Quadre 3. Detall de les línies de subvencions de 2009-2010 


Línia (a) 


Import atorgat Nombre d’expedients (d) 


2009 2010 2009 2010 


Campanya agrària (c) 875.490 864.729 54 54 


FORMA’T 3.009.214 0 718 0 


Forma i contracta 2.070.129 1.692.114 23 18 


Discapacitats (b) 3.399.933 1.218.686 1.020 356 


Formació d’oferta 69.959.462 79.521.596 392 379 


Entitats locals (c) 17.007.589 0 631 0 


ESAL (c) 8.364.653 5.955.762 263 240 


AODL (b) 10.515.230 8.547.656 309 247 


Tèxtil i confecció 1.211.063 0 1.457 0 


Treball a les comarques (b) 997.035 1.507.923 4 7 


Treball als barris (b) 19.998.050 29.182.945 77 121 


PQPIS 6.208.089 6.991.204 73 73 


I+O 1.323.695 0 82 0 


Dinamització territorial 1.997.594 0 23 0 


Projectes innovadors (b) 0 11.500.000 0 32 


Accions d’ocupació entitats locals (c) 55.672.392 0 320 0 


Sectors prioritaris (b) 24.763.685 0 263 0 


Escoles taller (c) 27.964.462 0 67 0 


IPIS – PEMO 0 12.377.176 0 101 


Impuls PEOLS (b) 0 90.553.188 0 549 


Suma’t (b) 0 8.611.050 0 61 


Concertació local 0 54.643.738 0 577 


Accions formatives entitats locals 0 19.995.175 0 90 


Nevada 0 4.684.864 0 164 


Cases d’ofici 0 11.043.285 0 88 


Crèdit formació treball 8.854.827 2.434.632 3.727 963 


FEAG 0 68.127 0 54 


Subtotal convocatòries 
264.192.592 351.393.850 9.503 4.174 


615.586.442 13.677 


Calçat, curtit i marroquineria 512.760 0 


Beques 4.941.637 1.516.136 


Concessions directes 60.860.383 124.903.602 


Altres actuacions 29.930.164 0 


Incorporacions 2009 20.213.658 0 


Beques Leonardo 523.266 0 


Incorporacions 2010 0 2.041.739 


Subtotal directe i altres 
116.981.868 128.461.477 


245.443.345 


Total 
381.174.460 479.855.327 


861.029.787 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya segons els fitxers d’ajuts facilitats pel SOC. 


Notes: 


(a) En l’Annex I, a l’epígraf 4.1, Línies de subvencions, hi ha la descripció detallada de cadascuna d’elles. 


(b) Convocatòria cofinançada pel FSE (Programa operatiu d’intervenció comunitària de Catalunya 2007-2013). 


(c) Convocatòria cofinançada pel FSE (Programa operatiu plurirregional per al Regne d’Espanya 2007-2013). 


(d) Segons informa la memòria del SOC per al 2009 i 2010, el nombre d’usuaris atesos per la totalitat dels programes de polítiques 


actives d’ocupació (PAO) són de 532.276 persones i 589.096 persones, respectivament: FORMA’T: 3.279 persones; Formació 


d’oferta: 119.275 persones (2009) i 130.356 persones (2010); ESAL: 28.741 persones (2009) i 715 persones (2010); Projectes innova-


dors: 6.988 persones; Sectors prioritaris: 12.110 persones; Crèdit formació per al treball: 3.524 persones (2009) i 2.654 persones 


(2010). 


Clau:  


AODL: Programa d’ajuts d’ocupació i desenvolupament local PEMO: Programa experimental en matèria d’ocupació 


FEAG: Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització PEOL: Pla extraordinari d’ocupació local 


I+O: Programa d’iniciatives locals d’ocupació PQPI: Programa de qualificació professional inicial 
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Cal fer una referència prèvia a la verificació efectuada per validar la comptabilització pres-


supostària dels imports atorgats. A partir de l’anàlisi de les disposicions pressupostàries 


comptabilitzades en el capítol 4 dels pressupostos del 2009 i del 2010 del SOC, s’ha com-


provat que els fitxers d’ajuts facilitats inclouen la totalitat de les convocatòries correspo-


nents a aquests exercicis. 


 


Les diferències entre les disposicions comptabilitzades en el capítol 4 dels pressupostos 


del 2009 i del 2010 (568,53 M€ i 636,80 M€, respectivament) i els atorgaments que apa-


reixen en els fitxers d’ajuts (381,17 M€ i 479,86 M€, respectivament), corresponen bàsica-


ment a la comptabilització de disposicions pressupostàries d’ajuts d’exercicis anteriors, 


revocacions, renúncies i estimació de recursos de convocatòries anteriors.  


 


Per algunes convocatòries7 incloses en els fitxers d’ajuts dels exercicis 2009 i 2010 s’ha 


observat que els atorgaments van ser comptabilitzats seguint un criteri de caixa (a mesura 


que el SOC realitzava els pagaments), en lloc de registrar-los en el moment de la resolució 


de l’atorgament. 


 


Quant a la mostra de fiscalització, els criteris que han estat utilitzats per a la selecció han 


estat els següents: 


 


• Respecte de la revisió de les bases i convocatòries, s’ha atès a criteris d’import d’ator-


gament, tipologia dels beneficiaris (empreses, entitats públiques, persones físiques, 


escoles) i programa d’actuació (cohesió social i desenvolupament territorial, qualificació 


professional, promoció de l’ocupació, programa d’orientació professional, ocupació i 


formació, programa d’igualtat d’oportunitats) 


 


• Respecte de la selecció dels beneficiaris s’ha fet una selecció d’expedients sobre una 


base aleatòria estratificada (programa IDEA).8 


 


• Respecte dels altres ajuts s’han seleccionat els corresponents a Concessions directes i 


d’aquestes s’han escollit els expedients atenent al seu import. 


 


A partir d’aquests criteris s’ha seleccionat: 


 


 


7. Línia de sectors prioritaris: el fitxer d’ajuts i la liquidació pressupostària del 2009 inclouen l’anualitat corres-


ponent a l’exercici 2009 tot i que els ajuts van ser atorgats en l’exercici 2008. 


Línia de projectes innovadors: la liquidació pressupostària de 2010 únicament va registrar els atorgaments cor-


responents als pagaments de l’anualitat de 2010 quan el fitxer d’ajuts inclou correctament la totalitat dels ajuts 


atorgats a la convocatòria.  


8. Programa d’anàlisi de dades d’auditoria (Interactive Data Extraction and Analysis). 
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• Quatre línies per a la fiscalització de les bases i convocatòria: les línies FORMA’T (2009), 


Formació d’oferta (2009 i 2010), ESAL (2009 i 2010) i Crèdit formació (2009 i 2010). 


 


• Seixanta beneficiaris per als ajuts corresponents a sis línies seleccionades (deu per a 


cada línia seleccionada) i quatre beneficiaris corresponents a les concessions directes. 


 


La mostra resultant ha estat la següent: 


 


Quadre 4. Mostra d’expedients seleccionats 


Exercici Línia 


Import de la 


línia 


Mostra 


Import 


seleccionat 


Nombre 


d’expedients 


 2009 FORMA’T 3.009.214 221.445 10 


 2009 Formació d’oferta 69.959.462 1.905.131 4 


 2009 ESAL  8.364.653 2.436.347 7 


 2009 Sectors prioritaris * 24.763.685 2.142.736 10 


 2009 Crèdit formació per al treball 8.854.827 37.301 8 


Total convocatòries seleccionades 2009 114.951.841 
6.742.960 39 


Total convocatòries 2009 264.192.592 


 2010 Formació d’oferta 79.521.596 5.853.060 6 


 2010 ESAL  5.955.762 378.484 3 


 2010 Projectes innovadors 11.500.000 4.751.021 10 


 2010 Crèdit formació per al treball 2.434.632 6.074 2 


Total convocatòries seleccionades 2010 99.411.990 
10.988.639 21 


Total convocatòries 2010 351.393.850 


TOTAL CONVOCATÒRIES SELECCIONADES 2009-2010 214.363.831 
17.731.599 60 


TOTAL CONVOCATÒRIES 2009-2010 615.586.442 


Concessions directes 185.763.985 3.545.514 4 


TOTAL SELECCIONAT ALTRES AJUTS 185.763.985 
3.545.514 4 


TOTAL ALTRES AJUTS 245.443.345 


TOTAL 861.029.787 21.277.113 64 


Imports en euros. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


* Tot i que les subvencions de la línia Sectors prioritaris van ser atorgades durant 2008, s’han fiscalitzat els ajuts 


corresponents a actuacions desenvolupades durant 2009. 


 


Per als ajuts atorgats mitjançant convocatòria, el treball realitzat ha consistit en: verificar 


que les bases i convocatòria s’ajusten a la normativa reguladora; verificar que l’atorgament 


s’adequa als requisits de la convocatòria i comprovar els aspectes relacionats amb les jus-


tificacions (diferents comprovacions en funció de la tipologia de la subvenció) i pagaments.  


 


Per als quatre expedients d’Altres ajuts (concessions directes) s’ha analitzat el procedi-


ment per a la formalització dels ajuts, la comptabilització, la justificació i el seu pagament. 
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2.2. OBSERVACIONS RESULTANTS DELS CONTROLS DE LA INTERVENCIÓ GENERAL 


En aquest apartat s’assenyalen les observacions més significatives detectades en els in-


formes elaborats per la Intervenció Delegada del FSE de la Intervenció General de la Ge-


neralitat de Catalunya sobre el funcionament dels sistemes de gestió i control del SOC i 


sobre els ajuts atorgats que són cofinançats pel FSE.9 


 


 


2.2.1. Informe de control de sistemes 


La Intervenció Delegada del FSE de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, 


per tal de donar compliment a l’article 62.1 a del Reglament (CE) 1083/2006, ha realitzat 


diversos informes de comprovació del funcionament dels sistemes de gestió i control del 


SOC pel que fa al Programa operatiu del FSE de Catalunya (2007-2013) en el marc de 


l’objectiu de competitivitat regional i ocupació (informes del 6 d’octubre del 2010, del 15 de 


desembre del 2011 i del 18 d’abril del 2013). 


 


S’ha revisat l’informe del 15 de desembre del 2011 als efectes de conèixer les debilitats en 


els controls interns i determinar les proves de fiscalització a realitzar. Aquest informe té per 


objecte revisar els sistemes de gestió i control per comprovar si el SOC ha procedit a 


esmenar les deficiències assenyalades i si ha portat a terme les recomanacions indicades 


en l’informe de 6 d’octubre del 2010. 


 


Els objectius de l’informe de revisió de sistemes són els següents: 


 


a) Verificar que l’organització i recursos del SOC (com a organisme intermedi) siguin ade-


quats i que la separació de funcions sigui efectiva. 


b) Verificar que el sistema de gestió s’aplica d’acord amb els principis de regularitat i 


bona gestió i que les accions compleixen amb els requisits per a optar a una interven-


ció dels Fons estructurals. 


c) Comprovar l’existència de pista d’auditoria suficient. 


d) Verificar les mesures de control intern. 


 


Les observacions més significatives que s’assenyalen en els informes són les següents: 


 


1) La normativa que regula cada convocatòria és molt complexa i àmplia, el que dóna lloc 


a inseguretat jurídica. 


 


2) No existeix un flux d’informació fluid entre els serveis centrals i els cinc serveis ter-


ritorials. 


 


 


9. La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya és l’autoritat d’auditoria dels programes operatius del 


FSE de Catalunya, per delegació de la IGAE. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 4/2015 


23 


3) No existeix una clara separació de funcions entre les persones que intervenen en la 


gestió de les subvencions. 


 


4) En relació a les visites in situ no hi ha documentació del SOC que permeti validar que 


s’han efectuat dites verificacions in situ. 


 


5) Part de les actuacions cofinançades són gestionades per sistemes no informatitzats i, 


per tant, hi ha risc de duplicitat en les certificacions i en els pagaments. 


 


6) Quan hi ha modificació de l’import del pressupost d’una convocatòria, no es preveu en 


cap lloc el criteri de repartiment (en especial quan es tracta de minoracions), ni es 


preveu com afecta a les partides del pressupost presentat pels beneficiaris. 


 


7) Manca completar el procediment de la revisió de la justificació econòmica; definir el 


procediment d’estampillat per a admetre factures electròniques; definir clarament en 


els manuals que no es pot subvencionar un import subcontractat que no aporti valor 


afegit; que quedi constància en les plantilles de revisió que la despesa declarada sigui 


real, elegible i relacionada amb el projecte. 


 


8) La documentació suport de les revisions no són comuns ni homogènies, ja que els do-


cuments no estan estandarditzats. 


 


9) No hi ha sempre una unitat d’expedient ni tampoc un criteri comú d’organització de la 


documentació suport dels expedients. 


 


10) No estan establerts els mecanismes adequats per a controlar l’existència de subcon-


tractació i la vinculació de l’entitat subcontractada i l’entitat beneficiària de la sub-


venció. 


 


11) La comprovació de la possible concurrència amb altres ajuts per part de l’òrgan gestor 


no és suficient per a garantir que aquesta no existeix. 


 


12) El SOC, quan efectua les revisions, no verifica que els beneficiaris mantinguin un 


sistema de comptabilitat amb un codi independent que permeti l’assignació de la 


despesa a l’operació concreta que es subvenciona. 


 


13) En moltes verificacions, no hi ha evidència del control del gestor (en especial en relació 


amb que totes les despeses declarades estiguin justificades). 


 


Cal dir que un cop realitzada per part de la Sindicatura la fiscalització de les subvencions 


atorgades pel SOC en els exercicis 2009 i 2010, es pot afirmar que les observacions re-


sultants coincideixen i, en altres casos, es deriven o en són conseqüència, dels aspectes 


detectats i posats de manifest en aquest informe de revisió de sistemes efectuat per la In-


tervenció Delegada del FSE. 
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2.2.2. Informes del FSE 


A la data d’inici de la fiscalització els expedients revisats per la Intervenció eren setanta-


vuit (quaranta-u corresponents a atorgaments del 2009 i trenta-set corresponents al 2010) i 


l’import revisat era de 42,96 M€. Restaven pendents respecte del seu Pla d’actuació un 


total de vuitanta-quatre expedients (disset del 2009 i seixanta-set del 2010) corresponents 


a un import de 28,68 M€. A l’Annex III (vegeu l’epígraf 4.3) es relaciona la mostra FSE re-


visada per la Sindicatura en relació amb els esmentats controls financers.  


 


De les observacions que consten en aquests informes s’assenyalen a continuació les que 


són comuns a la majoria d’expedients. Són les següents: 


 


1) Limitació a l’abast: no s’han facilitat a l’equip de control les dades dels alumnes, trac-


tades de manera adequada, per a poder fer la circularització als participants en les 


actuacions i, per tant, no s’ha pogut fer la prova d’auditoria per tal de verificar la seva 


assistència a la formació i en altres casos, verificar el grau d’assistència. 


 


2) No es porta comptabilitat de costos o separada, amb el que s’incompleix l’article 6.7 de 


l’Ordre TRE/395/2008 (règim de justificació econòmica de les subvencions previstes en 


els programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el SOC). 


 


3) Com a conseqüència del punt 2 anterior, l’equip de control no pot assegurar que la 


despesa imputada s’hagi justificat, exclusivament, a les subvencions objecte de con-


trol, ja que l’entitat ha rebut altres subvencions. 


 


4) Determinades despeses de personal i despeses indirectes, incloses en la justificació 


econòmica de les actuacions objecte de control, s’han imputat al projecte en base a un 


% d’acord amb la dedicació o altres paràmetres en el cas de les indirectes. El criteri 


definit pel beneficiari és raonable, però l’equip de control no té suficient informació per 


a validar que els imports imputats corresponen a les despeses en què, estrictament, va 


incórrer el beneficiari per a l’execució de les actuacions subvencionades. 


 


5) Els treballadors contractats no van realitzar el mínim de seixanta hores de formació. 


 


6) Contractacions inferiors als sis mesos, termini establert per a què la despesa sigui sub-


vencionable. 


 


7) Sobreimputació de despesa salarial de treballadors o de Seguretat social. 


 


8) Realització d’hores de formació de personal dins l’horari laboral, el que suposa incom-


plir l’article 12.1 de la convocatòria (PEOLS 2010). 


 


9) Justificació econòmica presentada fora de termini. 
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10) Diferències entre el preu/hora imputat pel beneficiari a la justificació econòmica i el 


calculat per l’equip de control. 


 


11) Contractes formalitzats fora de termini. 


 


12) De l’anàlisi realitzada per l’equip de control als dispositius d’inserció laboral, s’ha veri-


ficat que, si bé les temporitzacions quadren amb la justificació econòmica, no s’ha 


pogut quadrar amb les fitxes mensuals dels participants ja que a vegades no detallen 


el personal que imparteix l’acció, ni les hores realitzades quadren sempre amb la tem-


porització; per tant, l’equip de control no té suficient informació per validar que aques-


tes hores temporitzades i justificades siguin les estrictament realitzades. 


 


13) No existeix conveni signat entre l’entitat beneficiària i el Departament de Treball (o bé 


s’ha signat però no ha estat retornat pel Departament), tal com requereix l’article 16 de 


l’Ordre TRE/84/2010, de la convocatòria. 


 


Un cop realitzada per part de la Sindicatura la fiscalització de les subvencions atorgades 


pel SOC en els exercicis 2009 i 2010, les observacions resultants coincideixen amb les 


exposades en aquest epígraf. 


 


 


2.3. OBSERVACIONS RESULTANTS DE LA FISCALITZACIÓ 


A continuació s’exposen les observacions resultants de la fiscalització. La presentació es 


fa de manera diferenciada per a cadascuna de les línies. 


 


 


2.3.1. Línia FORMA’T (2009) 


2.3.1.1. Dades de la convocatòria 


Aquesta línia es regula per l’Ordre TRE/486/2008, del 6 de novembre, per la qual s’establei-


xen les bases que han de regir la concessió de subvencions de formació per a treballadors i 


treballadores del programa FORMA’T i s’obre la convocatòria anticipada per al 2009. 


 


L’import màxim establert en la convocatòria del 2009 va ser de 3 M€. 


 


Les línies d’actuació subvencionables són les següents: 


 


1) Idiomes: tant idiomes estrangers associats a una ocupació com l’ensenyament del cata-


là, a l’efecte de millorar la competència lingüística oral i escrita en el tracte amb clients, 


proveïdors, relacions internacionals o tot allò relacionat amb el desenvolupament del 


treball. 
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2) Prevenció de riscos laborals: formació teòrica i pràctica que sigui suficient i adequada 


al lloc de treball amb la finalitat de garantir la millora de les condicions de seguretat i 


salut. 


 


3) Transferència de coneixements: s’inclou qualsevol altra activitat formativa no inclosa en 


les anteriors i que suposi una millora en les competències professionals del treballa-


dor/ora, mitjançant una formació genèrica que els doti d’aquells coneixements i eines 


que els permetin desenvolupar-se en l’àmbit professional (especialment en l’àmbit de 


les universitats, escoles universitàries, centres associats i escoles de negoci). 


 


Són entitats beneficiàries de les subvencions les empreses (autònoms, petites i mitjanes 


empreses i grans empreses, amb domicili fiscal en el primer cas i amb centre de treball, en 


els altres dos casos, a Catalunya). 


 


Les persones beneficiàries de les accions formatives són els treballadors o treballadores 


en actiu el centre de treball dels quals estigui situat a Catalunya i es consideren col·lectius 


preferents: les dones, els majors de 50 anys, les persones amb discapacitat, les persones 


amb baixa qualificació, els menors de 25 anys que han accedit per primera vegada al 


mercat laboral, i tota persona que es reincorpori a la vida laboral després d’una interrupció 


de tres anys com a mínim. 


 


Es subvenciona fins al 70% del cost de la formació rebuda pels treballadors o treballa-


dores en el cas de petites i mitjanes empreses i autònoms i fins al 30% en el cas de les 


grans empreses. Resten excloses les despeses vinculades com dietes, transport i altres no 


directament associades al cost de la formació. 


 


A l’Annex IV, a l’epígraf 4.4, es detallen els expedients fiscalitzats. 


 


A la data de finalització del treball de camp (juny 2014) l’estat dels expedients fiscalitzats 


és el següent: 


 
Quadre 5. Estat dels expedients FORMA’T del 2009 


Expedient Import atorgat Import revocat Import renunciat Import liquidat Estat de l’expedient 


1 35.200 0 0 35.200 Finalitzat 


2 81.953 0 0 81.953 Finalitzat 


3 29.120 0 0 29.120 Finalitzat 


4 7.938 0 0 7.938 Finalitzat 


5 1.772 0 (790) 982 Finalitzat 


6 2.737 0 0 2.737 Finalitzat 


7 32.515 0 0 32.515 Finalitzat 


8 29.066 0 0 29.066 Finalitzat 


9 638 0 0 638 Finalitzat 


10 506 0 0 506 Finalitzat 


Total 221.445 0 (790) 220.655  


Imports en euros. 
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2.3.1.2. Observacions 


Les observacions resultants de la fiscalització efectuada per la Sindicatura de Comptes de 


Catalunya són les següents: 


 


1) Observacions a les bases 


• L’import màxim estimat per a aquesta convocatòria és de 3 M€. Els ajuts atorgats 


segons el fitxer d’ajuts facilitat pel SOC han estat de 3,01 M€ (3,16 M€ segons el SCIPA). 


L’import màxim s’ha ampliat sense que hi hagi la preceptiva resolució del director/ora 


del SOC, d’acord amb el que estableixen les bases. 


 


• El procediment de concessió directa previst a les bases estableix que, complint-se els 


requisits, els atorgaments es faran per ordre de data de presentació de la sol·licitud. Cal 


assenyalar que el SOC no té establert cap sistema que permeti comprovar que s’ha 


seguit aquest procediment. 


 


2) Observacions generals dels expedients 


Sol·licituds i resolucions 


• Les bases assenyalen que en les sol·licituds s’haurà d’acompanyar una declaració res-


ponsable que els treballadors pels quals se’n demana la formació estan donats d’alta a 


l’empresa sol·licitant. En tots els expedients revisats manca aquesta documentació. 


Malgrat que els responsables del SOC assenyalen que fan les comprovacions per via 


telemàtica mitjançant la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), en 


els expedients no queda constància del control efectuat pel gestor. 


 


• Les bases assenyalen que en el cas que els documents que es demanen en la 


sol·licitud ja estiguin en poder del SOC i no hagin transcorregut cinc anys, i no s’hagin 


produït modificacions, l’aportació es pot substituir per una declaració del sol·licitant on 


es faci constar el lloc i la data on ja es van presentar. En tots els casos en què els 


sol·licitants han fet ús d’aquesta opció l’expedient no conté cap referència a la seva 


comprovació per part del SOC. 


 


• En la memòria resum de l’activitat formativa que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud no es fa 


referència al tipus d’acreditació d’assistència i/o aprofitament que obtindran els par-


ticipants; aquesta informació ha de constar amb caràcter obligatori, tal com estableixen 


les bases. 


 


• Totes les resolucions de concessió dels expedients seleccionats excedeixen el termini 


màxim establert a les bases que és de dos mesos a partir de la data de presentació de 


la sol·licitud. 
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Justificació 


• Cap dels justificants dels expedients fiscalitzats compleix amb els requeriments de 


l’article 11 de l’Ordre de l’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control 


d’ajuts i subvencions. D’acord amb aquesta Ordre els justificants originals s’han de 


segellar amb especificació de l’òrgan que concedeix la subvenció, la subvenció atorga-


da i l’import i/o percentatge subvencionat. Les còpies dels justificants s’han d’autenticar. 


No es compleix amb aquests requeriments. 


 


• A més, en els casos en què el SOC ha demanat al beneficiari que aporti documentació 


justificativa addicional, en els documents aportats no hi ha constància de la data de 


lliurament mitjançant segell de registre d’entrada. 


 


• El SOC realitza la comprovació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i davant 


la Seguretat social en el moment de resoldre l’atorgament però no efectua aquesta 


verificació amb caràcter previ a fer el pagament, tal com es requereix a les bases. 


 


• Les bases estableixen que les accions formatives han de ser impartides per centres de 


formació o altres tipus d’entitats de reconegut prestigi en relació amb l’acció formativa 


prevista. El SOC no té establert un procediment que permeti acreditar que els centres 


que imparteixen la formació compleixen amb aquest requisit. 


 


• En els expedients no hi ha evidència que s’hagi comprovat per part del SOC el com-


pliment per part dels beneficiaris dels següents requisits establerts a les bases: que 


s’hagi garantit la gratuïtat de les accions formatives per als participants; que s’hagi com-


plert amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de ca-


ràcter personal, quant al tractament automatitzat de les dades personals dels benefi-


ciaris; que es disposi dels llibres comptables, registres diferenciats i altres documents 


degudament auditats, amb la finalitat de garantir l’exercici de les funcions de control i 


recollir en la comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de 


forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti la seva identificació i disposar 


d’una pista d’auditoria adequada. 


 


• En cinc expedients (1, 2, 3, 7 i 8) l’acreditació del pagament no compleix amb l’article 6 


de l’Ordre TRE/395/2008 (presentació d’extractes bancaris que acreditin la sortida 


material de fons). El SOC va acceptar un document emès pel centre de formació en el 


qual afirma que va rebre del beneficiari l’import de la factura. 


 


3) Observacions específiques dels expedients 


Expedient 2 


• El SOC va atorgar la subvenció per a dos cursos (Anglès II i Anglès III) en els quals par-


ticipaven els mateixos alumnes tot i que durant un mes i mig les dues accions formatives 
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s’impartien en el mateix horari. Aquest fet no es va detectar ni en el moment de l’ator-


gament ni en el moment de la justificació. 


 


Expedient 3 


• El SOC va acceptar la documentació justificativa presentada tot i que es va presentar 


amb un retard de gairebé un mes respecte de la data màxima indicada en les bases. 


 


Expedient 9 


• El SOC va acceptar la documentació justificativa presentada tot i que es va presentar 


amb un retard de dos i tres mesos respecte de la data màxima indicada en les bases. 


 


4) Observacions al fitxer d’ajuts facilitat pel SOC 


El fitxer dels ajuts atorgats en el 2009 i 2010 facilitat pel SOC presenta quant a línia 


FORMA’T les incidències següents: 


 


• Inclou quatre expedients que corresponen a recursos estimats contra el procés d’ator-


gament de la convocatòria del 2008 (9.604 €). 


 


• Un expedient que correspon a l’estimació d’un recurs contra el procés d’atorgament de 


la convocatòria del 2009 ha estat classificat incorrectament en l’apartat d’Incorporacions 


2010 del fitxer (4.165 €). 


 


• L’informe del SCIPA del SOC sobre la convocatòria del 2009 indica que l’import és de 


3,16 M€. A partir de la informació facilitada pel SCIPA no s’ha pogut identificar aquesta 


diferència respecte de l’import indicat en el fitxer d’ajuts facilitat. 


 


5) Informe del SCIPA 


Cal indicar que el SCIPA va elaborar un informe de comprovació en compliment de 


l’article 60, apartat b, del Reglament (CE) 1083/2006, del Consell, de l’11 de juliol del 2006 


per a la línia FORMA’T 2009. En la revisió de dotze expedients es van posar de manifest les 


observacions següents: 


 


a) Resolucions d’atorgament emeses més enllà del termini fixat en la convocatòria. 


b) Mancances de documentació acreditativa dels representants legals dels beneficiaris. 


c) Inexistència de la memòria resum de les accions formatives. 


d) El SOC no va verificar que els treballadors pels quals es va sol·licitar la formació esti-


guessin donats d’alta a l’empresa sol·licitant. 
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e) Les acreditacions en els pagaments s’han fet mitjançant documents que no acrediten el 


pagament de les accions (rebuts i/o xecs bancaris). 


f) Realització de diversos cursos per a una mateixa persona en el mateix moment. 


g) Manca el segell d’imputació en les còpies de les factures presentades. 


 


Com a conseqüència dels resultats de la revisió efectuada pel SCIPA, el SOC va decidir no 


efectuar cap certificació de fons del FSE. 


 


Com s’observa la majoria de les observacions assenyalades coincideixen amb les incidèn-


cies resultants de la fiscalització de la mostra efectuada per la Sindicatura de Comptes de 


Catalunya. 


 


 


2.3.2. Línia Crèdit formació per al treball (2009 i 2010) 


2.3.2.1. Dades de la convocatòria 


Mitjançant les ordres TRE/552/2008 i TRE/47/2010 es van aprovar, per als exercicis 2009 i 


2010, respectivament, les bases reguladores i convocatòries de les línies de préstecs Crè-


dit formació per al treball per atorgar préstecs a les persones en atur, en condicions pre-


ferents, per a la realització de cursos de millora professional. 


 


El programa Crèdit formació per al treball té com a finalitat facilitar préstecs, en condicions 


preferents, a les persones que hagin de completar la seva formació per millorar les seves 


possibilitats professionals i que siguin majors de divuit anys en atur inscrites en el SOC en 


el moment de la sol·licitud respecte dels quals el personal orientador del SOC hagi 


detectat una necessitat formativa i n’hagi prescrit la seva realització, amb el compliment 


dels requisits que s’estableixen en les respectives ordres. 


Les condicions financeres s’estableixen en un conveni de col·laboració signat entre el De-


partament de Treball i l’Institut Català de Finances. Els fons són aportats pel Departament 


de Treball i pel SOC. El Departament, mitjançant el SOC, crea dos fons específics: un per a 


la concessió dels préstecs i un altre per a les despeses de gestió. La línia la gestiona l’ICF 


que compta amb el suport d’entitats financeres col·laboradores per a la seva comercia-


lització i distribució. Aquestes entitats signen amb l’ICF el corresponent conveni d’adhesió. 


 


La quantia màxima destinada als préstecs que estableixen les convocatòries del 2009 i del 


2010 és de 49,9 M€ i de 12 M€, respectivament. 


 


L’import màxim del préstec és del 100% de l’import del curs recomanat pel SOC, més un 


10% per a despeses de material o altres relacionades, amb un mínim de 1.000 € i un 
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màxim de 6.000 € per beneficiari. El tipus d’interès és zero, no es demanen garanties als 


beneficiaris i els terminis d’amortització són de quatre o sis anys (sis anys per imports su-


periors a 2.000 € i fins a 6.000 €) amb un any de carència en ambdós casos. 


 


L’entitat financera ha de formalitzar l’operació en un termini màxim de quaranta-cinc dies 


naturals des de la data de la resolució d’atorgament. El préstec es disposarà en el moment 


de la signatura del contracte de préstec amb l’entitat financera i l’import corresponent al 


cost dels curs s’ingressarà per l’entitat financera directament en el compte de l’entitat que 


imparteixi el curs. El 10% restant (despeses de material i altres relacionades), s’ingressarà 


per part de l’entitat financera en el compte del beneficiari. 


 


A l’Annex IV, a l’epígraf 4.4, es detallen els expedients seleccionats per la fiscalització. 


 


A la data de finalització del treball de camp (juny 2014) l’estat dels expedients fiscalitzats 


és el següent: 


 


Quadre 6. Estat dels expedients Crèdit formació per al treball (2009 i 2010) 


Expedient Import atorgat Import revocat Import renunciat Import liquidat Estat de l’expedient 


1 6.000 0 0 6.000 (a) 


2 6.000 0 0 6.000 (a) 


3 6.000 0 0 6.000 (a) 


4 3.070 0 0 3.070 (a) 


5 2.131 0 0 2.131 (a) 


6 6.000 0 0 6.000 (a) 


7 6.000 0 0 6.000 (a) 


8 3.674 0 0 3.674 (b) 


9 2.400 0 0 2.400 (a) 


10 2.100 0 0 2.100 (a) 


Total 43.375 0 0 43.375  


Imports en euros. 


Notes: 


(a) Tot i que el SOC ha reclamat la documentació corresponent als préstecs formalitzats, a la data de finalització 


d’aquest informe encara no disposava d’aquesta.  


(b) No hi ha documentació que acrediti que s’hagi amortitzat cap quota del préstec. 


 


Les observacions més significatives resultants de la fiscalització són les següents: 


 


1) Observacions a les bases 


• Les bases (tant del 2009 com del 2010) no indiquen la manera en què s’han d’acreditar 


alguns dels requisits per a ser beneficiari (article 92.2 de la LFPC): portar un mínim d’un 


mes inscrit al SOC i haver treballat un mínim de quatre mesos al llarg dels dos anys 


immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Cal indicar que els 
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responsables del SOC assenyalen que verifiquen aquests requisits mitjançant la con-


sulta de bases de dades externes (PICA), tot i que als expedients no hi ha constància 


d’aquest control. 


2) Observacions generals dels expedients 


Sol·licituds i resolucions 


• Per a tots els expedients fiscalitzats corresponents a la convocatòria del 2009, la re-


solució d’atorgament excedeix el termini dels quinze dies hàbils a comptar des de la 


data de presentació de la sol·licitud. D’acord amb les bases i la convocatòria, si trans-


corregut aquest termini no s’ha dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds 


s’entendran desestimades, d’acord amb l’article 3 de la Llei 23/2002.10 Malgrat això, 


s’han notificat les resolucions i a més, com a conseqüència, s’han reduït els terminis 


(establerts en el conveni amb l’ICF) per a la sol·licitud i formalització del préstec. El 


termini màxim era quaranta-cinc dies des de la resolució, havent-se de formalitzar els 


préstecs abans del 5 de desembre del 2009 (convocatòria del 2009).11 


 


• El procediment de concessió directa previst a les bases estableix que, complint-se els 


requisits, els atorgaments es faran per ordre de data de presentació de la sol·licitud. 


Malgrat que en cap de les dues convocatòries s’ha exhaurit la partida pressupostària, 


cal assenyalar que el SOC no té establert cap sistema que permeti comprovar que s’ha 


seguit aquest procediment. 


 


• Addicionalment al que s’indica a les ordres de convocatòria del 2009 i 2010, el SOC va 


publicar a la seva web una guia informativa sobre la línia de préstecs sense que es fes 


esment en cap apartat de les bases i de les convocatòries esmentades. A més, en 


relació amb la convocatòria del 2009, aquesta guia va ampliar els requisits que havien 


de complir les activitats formatives, restringint-les a la formació no reglada.12 Això no 


obstant, els expedients 2 i 3 es refereixen a activitats formatives reglades. Aquest 


procediment vulnera el principi de transparència i igualtat i, per tant, el de seguretat 


jurídica. 


 


• Les resolucions d’atorgament dels expedients fiscalitzats no estableixen les condicions i 


els terminis per a la realització de les activitats formatives, incomplint-se l’establert a 


l’article 7.4 de les Bases. 


 


 


10. Llei d’adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini 


de resolució i notificació (DOGC núm. 3778, de 10.12.2002). 


11. En no poder-se complir els terminis algunes entitats financeres no van acceptar formalitzar els préstecs. En 


aquests casos els beneficiaris van recórrer, van guanyar el recurs i finalment els préstecs van ser formalitzats al 


2010. 


12. S’entén per formació no reglada aquella formació que no comporta l’obtenció d’un títol oficial. 
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Justificació 


• A 31 de desembre del 2013, segons dades facilitades pel SOC, hi ha 0,59 M€ de prés-


tecs impagats. D’acord amb el conveni de col·laboració amb l’ICF, el Departament de 


Treball, mitjançant el SOC, ha d’afrontar els imports impagats una vegada les entitats 


financeres hagin esgotat les vies de cobrament i corresponen al SOC les gestions de 


recuperació. No hi ha constància que el SOC hagi iniciat el procediment corresponent 


per a la recuperació dels imports impagats.  


 


3) Observacions específiques dels expedients 


Expedient 1 


• El pagament de l’import del préstec per part de l’entitat financera es va fer directament 


al compte del beneficiari, en lloc de fer-ho al compte del centre de formació, sense que 


es complís el requisit que permet fer aquesta excepció (acreditació per part del bene-


ficiari que havia pagat prèviament l’acció formativa). 


 


Expedient 5 


• En la sol·licitud del beneficiari no consta l’acció formativa prescrita per l’orientador del 


SOC (l’apartat corresponent està signat sense que hi consti la informació); per tant, no 


es pot validar que la formació s’hagi prescrit per l’orientador, incomplint-se un requisit 


essencial per al seu atorgament. 


 


• En el document de sol·licitud així com en altra documentació addicional que es va pre-


sentar, consten diferents dates d’inici de les accions formatives. Si l’acció s’hagués 


iniciat en una de les dates que consta a la documentació, aquesta s’hauria realitzat 


abans de la data que figura en l’apartat de prescripció prèvia de l’orientador del SOC. 


 


• El justificant del pagament parcial del cost de l’acció formativa que efectua el beneficiari 


al centre formatiu no inclou el NIF de la persona que efectua el pagament; per tant 


s’incompleix l’Ordre de l’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control 


d’ajuts i subvencions. 


 


Expedient 7 


• No s’ha facilitat la resolució de concessió; tot i això, a l’expedient consta la diligència de 


comunicació de la resolució al beneficiari. 


 


Expedient 9 


• En la sol·licitud del beneficiari no consta l’acció formativa prescrita per l’orientador del 


SOC (l’apartat corresponent està signat sense que hi consti la informació); per tant, no 
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es pot validar que la formació s’hagi prescrit per l’orientador, incomplint-se un requisit 


essencial per al seu atorgament. 


4) Observacions al fitxer d’ajuts facilitat pel SOC 


S’han detectat diverses errades en el fitxer de gestió d’aquests ajuts: 


 


• Consten dues resolucions de concessió a un mateix beneficiari per import de 12.000 €. 


 


• S’inclouen dos beneficiaris amb diversos expedients de préstecs sense que als gestors 


de la línia els hi consti la seva existència. 


 


• Per a un beneficiari l’import concedit que consta en el fitxer d’ajuts difereix del que 


consta per als gestors de la línia. 


 


• Per a onze beneficiaris l’import que consta és superior a 6.000 €; l’explicació per part 


dels responsables del SOC és que les renúncies a ajuts inicialment atorgats a aquests 


beneficiaris no s’incorporen al fitxer. 


 


Tot i que s’ha comprovat que la informació que consta en el fitxer d’ajuts és la incorrecta, 


cal fer constar la manca de fiabilitat de la informació que es gestiona.  


 


 


2.3.3. Línia ESAL (2009 i 2010) 


2.3.3.1. Dades de les convocatòries 


Per l’Ordre TRE/235/2009 s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria per 


al 2009 per a la concessió de subvencions per a la realització de plans d’ocupació (PO) i 


per les actuacions de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació (IPI); i per l’Ordre TRE/


1573/2010, s’obre la convocatòria per al 2010 per a la concessió de subvencions per a la 


realització de plans d’ocupació amb entitats sense ànim de lucre (ESAL) i universitats 


públiques, dins el marc del projecte Impuls-Treball, per a l’any 2010. 


Les entitats que poden ser beneficiàries són les següents: 


 


• Per a la convocatòria del 2009: 


 


 Per als plans d’ocupació: les entitats locals de Catalunya de menys de 30.000 ha-•


bitants i les de més de 30.000 habitants que no tinguin atorgats plans d’ocupació per 


a 2009 per import de més de 30.000 € i les entitats i institucions sense ànim de lucre i 


universitats públiques, amb seu a Catalunya; pel que fa a les entitats i institucions, 
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exclusivament les que tinguin la intervenció comunitària o la inserció laboral com a 


objectiu en els seus estatuts i que siguin generadores d’ocupació. 


 Per a la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació: les entitats públiques o privades amb •


personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre, que tinguin com a objectiu en els 


seus estatuts l’orientació laboral, per a determinades actuacions regulades en l’ordre 


(article 22.2. a i b) i les persones físiques o entitats públiques o privades, per a la rea-


lització de les actuacions regulades en l’article 22.2.c. 


 


• Per a la convocatòria del 2010: 


 


Poden ser beneficiàries les entitats i institucions sense ànim de lucre (que tinguin la 


intervenció comunitària o la inserció laboral com a objectiu en els seus estatuts, i siguin 


generadores d’ocupació) i les universitats públiques amb seu a Catalunya.  


 


Els sectors i les activitats als que s’han d’adreçar els plans d’ocupació es relacionen en les 


respectives ordres de les bases i la convocatòria. 


 


Es subvencionen amb caràcter general les despeses salarials i de Seguretat social deri-


vades de la contractació laboral de persones aturades, així com despeses generals, ma-


terials i tècniques amb uns límits i especificitats segons es tracti de plans d’ocupació o de 


la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació. 


 


A l’Annex IV, a l’epígraf 4.4, es detallen els expedients seleccionats per la fiscalització. 


 


A la data de finalització del treball de camp (juny 2014) l’estat dels expedients fiscalitzats 


és el següent: 


 


Quadre 7. Estat dels expedients fiscalitzats ESAL (2009 i 2010) 


Expedient Import atorgat Import revocat Import renunciat Import liquidat Estat de l’expedient 


1 344.578 n/a n/a n/a (b) 


2 26.117 (228) 0 25.889 (a) 


3 13.732 0 (249) 13.483 (a) 


4 6.910 0 39 6.871 (a) 


5 352.575 0 0 352.575 (a) 


6 275.087 (7.233) (9.552) 258.302 (a) 


7 287.283 (3.889) 0 283.394 (a) 


8 1.410.298 (1.150) 0 1.409.148 (a) 


9 71.255 0 (1.237) 70.018 (a) 


10 33.993 0 (6.997) 26.996 (a) 


Total 2.821.828 (12.500) (18.074) 2.446.676  


Imports en euros. 


Notes:  


(a) L’expedient està tancat. 


(b) L’expedient no ha estat fiscalitzat perquè correspon a la línia FOAP. 


n/a: No aplicable. 
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2.3.3.2. Observacions 


Les observacions més significatives resultants de la fiscalització realitzada són les se-


güents: 


 


1) Observacions a les bases 


• Tant per a la convocatòria del 2009 (PO i IPI) com per a la del 2010 (PO), el SOC va 


elaborar uns manuals i instruccions que desenvolupaven alguns aspectes regulats en 


les bases de les convocatòries sense que en aquestes es fes cap menció o referència a 


l’existència d’aquests documents. 


 


Aquest fet no garanteix que tots els sol·licitants coneguin tota la informació relativa al 


marc normatiu dels atorgaments d’aquests ajuts. 


 


2) Observacions generals als expedients 


Sol·licituds i resolucions 


• El SOC va resoldre l’atorgament dels ajuts corresponents a la convocatòria del 2009, 


abans de la fiscalització prèvia per part de la Intervenció Delegada de les propostes de 


concessió. El SOC va tramitar les propostes de concessió a la Intervenció Delegada un 


cop transcorregut el termini màxim de concessió. Cal dir que l’informe de la Intervenció 


va ser favorable. 


 


• Pel que fa a la convocatòria del 2010, el SOC va prorratejar l’import de l’ajut entre les 


sol·licituds acceptades sense que aquesta possibilitat estigués prevista a les bases 


reguladores. 


 


• Respecte dels expedients de PO, s’exigeix que els projectes a subvencionar tinguin una 


naturalesa addicional respecte de les activitats habituals que promouen les entitats; en 


tots els informes de valoració consta una marca afirmativa indicant el seu compliment, 


però no hi ha motivació. Revisades les memòries dels expedients seleccionats, la 


Sindicatura té dubtes quant a la consideració de naturalesa addicional d’algunes de les 


activitats subvencionades (vegeu la relació en l’Annex V, a l’epígraf 4.5). 


 


• Revisats els informes tècnics, s’ha observat que per alguns dels criteris dels expedients 


de PO i per a la totalitat dels criteris dels expedients d’IPI, es van establir subcriteris de 


valoració que no estaven inclosos ni en les bases ni en la convocatòria. Cal dir, a més, 


que respecte dels criteris que si estaven previstos, en alguns casos no hi ha motivació 


suficient de les puntuacions atorgades. 
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• No hi ha en general, paràmetres objectivats respecte de la puntuació referent al criteri 


de “reequilibri territorial”. A més, tampoc hi ha suficient motivació respecte de la pun-


tuació atorgada. 


 


• Tant pel que fa a la convocatòria del 2009 com del 2010 es van resoldre els atorga-


ments fora del termini establert a les bases; d’acord amb l’establert a les mateixes, 


transcorregut el termini sense haver dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud 


s’entén desestimada. Tot i així, es van tramitar els ajuts. 


 


• Per a cap dels expedients no hi ha evidència que els treballadors contractats pels bene-


ficiaris siguin demandants d’ocupació, no ocupats (DONO) i en el cas dels PO, que els 


treballadors hagin exhaurit el subsidi d’atur i el còmput d’ingressos de la unitat familiar. 


Cal indicar que els responsables del SOC assenyalen que aquesta documentació no ha 


estat inclosa en els expedients i que són les pròpies oficines territorials del SOC qui 


revisen el compliment d’aquests requisits. 


 


• El SOC va modificar la valoració d’un dels projectes sol·licitats per un beneficiari sense 


que a l’expedient consti la motivació del canvi de puntuació.13 A més el SOC va atorgar 


aquest nou ajut sense el vistiplau de l’òrgan col·legiat (comissió avaluadora) ni de la 


Intervenció. 


 


Justificació 


• El SOC ha revisat la justificació econòmica dels expedients fiscalitzats en un termini 


comprés entre set i vint-i-sis mesos.14 Aquest termini és superior al màxim establert per 


la normativa (sis mesos). 


 


• Per als expedients corresponents a IPI el SOC no deixa constància de les revisions 


efectuades quant a la documentació justificativa presentada pel beneficiari. 


 


• El SOC no ha pogut verificar l’exactitud del nombre d’usuaris atesos indicats en les 


memòries justificatives dels expedients IPI. Segons els tècnics del SOC, el programa on 


s’emmagatzemava la informació de seguiment de les accions no va funcionar cor-


rectament, i per error, aquestes dades van ser eliminades. 


 


 


13. El beneficiari va sol·licitar inicialment l’atorgament de l’ajut per a tres projectes corresponents a la convo-


catòria d’ESAL (2009). El SOC, d’acord amb la comissió avaluadora i la Intervenció, va denegar l’ajut per a un 


dels projectes perquè no assolia la puntuació mínima i va atorgar l’ajut per als altres dos. 


Posteriorment, el beneficiari va sol·licitar la renuncia a l’ajut d’un dels dos projectes subvencionats així com la 


revaluació del projecte denegat. El SOC va acceptar la renúncia i va revalorar el projecte inicialment denegat 


de forma que va assolir la puntuació per ser subvencionable. El nou informe valoratiu modifica les puntuacions 


dels criteris inicials sense cap motivació. 


14. Per a l’expedient 9, en no constar la data d’entrega del compte justificatiu, el termini ha estat calculat en 


base a la data màxima d’entrega indicada en les bases. 
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3) Observacions específiques dels expedients 


Expedient 2 


• En l’expedient no consten els estatuts de l’entitat beneficiària per la qual cosa no s’ha 


pogut verificar que aquests recullen l’objectiu de l’orientació laboral, tal com requereixen 


les bases. 


 


• Segons la informació que recull la memòria justificativa presentada pel beneficiari, els 


usuaris atesos finals (noranta-cinc) van ser inferiors al nombre mínim establert en la 


resolució d’atorgament (cent). Com a conseqüència que per error es van eliminar les 


dades de seguiment de les accions del programa on eren emmagatzemades, el SOC no 


va poder comprovar l’exactitud del nombre d’usuaris finals atesos. 


 


• No hi ha cap documentació que permeti avaluar els percentatges de dedicació laboral 


del personal tècnic, administratiu i de coordinació indicats en les despeses justificatives 


així com el % de despeses generals, materials i tècniques imputades al programa.  


 


• No hi ha constància a l’expedient que s’hagi verificat que el beneficiari està al corrent de 


les obligacions tributàries i de la Seguretat Social amb caràcter previ a l’atorgament i 


tampoc abans dels dos pagaments de l’ajut. 


 


Expedient 3 


• Tot i que d’acord amb les bases les oficines de treball que gestionen l’oferta d’ocupació 


i seleccionen els candidats havien de derivar un mínim de tres candidats per a cada lloc 


de treball, en aquest expedient només es va oferir un treballador per lloc, sense que 


consti cap motivació.15 


 


• El SOC va estampillar les nòmines justificatives de l’acció 2 indicant que aquests docu-


ments havien servit per a justificar l’acció 3.[...]16 


 


Expedient 4 


• La memòria que acompanya la sol·licitud mostra un percentatge de jornada laboral 


inferior a l’indicat en la pròpia sol·licitud (62,5% i 70%, respectivament). Finalment el 


SOC va subvencionar una jornada laboral del 70% sense que consti cap justificació en 


l’expedient. 


• El beneficiari va formalitzar el contracte subvencionat un dia més enllà de la data 


establerta a les bases de la convocatòria; el SOC ho va autoritzar amb posterioritat. 


 


 


15. En el tràmit d’al·legacions l’entitat ha aportat un document de data 16 de febrer del 2015 en el qual el 


director de l’OT de Berga motiva l’elecció.  


16. Arran de les al·legacions s’ha eliminat el text final de l’observació.  
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• La valoració donada a un dels aspectes (“Destinades a persones amb baixa qualificació 


professional”) ha estat la màxima. Aquesta puntuació només es pot obtenir si es tracta 


d’entitats que no han participat en convocatòries anteriors. No ha estat aquest el cas, ja 


que en les valoracions es fa constar que el beneficiari havia justificat el desenvolu-


pament correcte de projectes corresponents a convocatòries anteriors. 


 


• Els contractes de treball d’aquest expedient no fan referència a l’Ordre que regula les 


bases d’aquesta subvenció, incomplint-se l’establert en l’article 17 de les bases regu-


ladores. 


 


Expedient 6 


• La memòria que acompanya a la sol·licitud està incompleta ja que no consta el pres-


supost total del projecte en què s’han d’especificar tots els costos, tant les despeses a 


finançar pel SOC com les que finança l’entitat beneficiaria. 


 


• El contingut de dos dels set informes corresponents a les visites in situ dels tècnics, no 


permet identificar a quin dels trenta contractes subvencionats corresponen; cal dir a 


més, que per a un d’ells es va posar de manifest que la senyalització i la subven-


cionalitat de les actuacions era incorrecta. 


 


Expedient 7 


• Segons la memòria justificativa presentada pel beneficiari els usuaris atesos van ser in-


feriors al nombre mínim assenyalat en la resolució d’atorgament. Com a conseqüència 


que per error es van eliminar les dades de seguiment de les accions del programa on 


eren emmagatzemades, el SOC no va poder comprovar l’exactitud del nombre d’usuaris 


atesos. 


 


Expedient 8 


• El SOC va autoritzar la modificació de l’adreça on s’havia de realitzar una de les actua-


cions a subvencionar sense que prèviament els tècnics donessin la seva conformitat 


respecte dels requisits establerts a l’Ordre TRE/904/2009, del 24 de març, per al qual es 


dóna publicitat a les especificacions tècniques per al desenvolupament d’IPI. 


 


• La memòria presentada pel beneficiari no indica el nombre d’usuaris atesos per cada 


tècnic subvencionat, sinó que únicament indica la totalitat del usuaris atesos durant 


l’execució del projecte per tots els tècnics subvencionats. Aquest fet no ha permès 


verificar que cada tècnic hagi atès el nombre mínim d’usuaris indicat en la resolució 


d’atorgament (100), tot i que en el seu conjunt s’ha atès el nombre d’usuaris requerit. 


• El SOC va subvencionar les despeses salarials de quatre coordinadors que no figuraven 


en el llistat de persones que havien de desenvolupar les tasques en el moment d’iniciar-
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se les actuacions subvencionades. D’acord amb la Guia per a la justificació econòmica, 


únicament poden ser subvencionats aquells coordinadors que hagin estat inclosos 


prèviament en aquest llistat. 


 


• La justificació econòmica recull despeses de neteja amb un mateix proveïdor per import 


superior a 12.000 € sense que consti a l’expedient que s’haguessin demanat ofertes a 


tres proveïdors. 


 


Expedient 9 


• L’expedient no conté cap evidència que permeti conèixer la data en què va ser pre-


sentada la documentació justificativa, per la qual cosa no s’ha pogut comprovar si 


aquesta va ser presentada en el termini indicat a les bases.  


 


Expedient 10 


• En la declaració responsable que acompanya la sol·licitud, el beneficiari fa constar que 


ha demanat altres subvencions pel mateix concepte subvencionat (actuacions 1, 4 i 5). 


A més, també fa constar que en el moment de la sol·licitud ja se li havien concedit 


subvencions que finançaven parcialment les actuacions 1, 2 i 3.  


 


Tant en la fase prèvia a l’atorgament de l’ajut com en la fase de revisió de la justificació 


econòmica, els informes tècnics del SOC indiquen que el beneficiari no ha percebut 


altres ajuts per les mateixes despeses subvencionables. En els informes consta una 


marca afirmativa que indica la inexistència de concurrència amb altres ajuts però no hi 


ha evidència de les comprovacions realitzades. 


 


• Els contractes de treball no fan referència a l’Ordre reguladora de les bases, tal com es 


requereix a les bases reguladores. 


 


• En l’informe de visita in situ al beneficiari es va posar de manifest que la senyalització i 


la subvencionalitat d’una de les actuacions era incorrecta. 


4) Observacions al fitxer d’ajuts facilitat pel SOC 


S’han detectat diverses errades en el fitxer d’aquests ajuts: 


 


• Per a dos expedients17 de la convocatòria PO 2009 s’ha observat que l’import de l’ajut 


segons el fitxer de gestió és diferent del que consta en l’acta de l’òrgan col·legiat de 
 


 


17. Expedients 2009U3G310058 i 2009U3G400304. Imports segons l’acta de l’òrgan col·legiat i l’informe de la 


Intervenció Delegada: 198.842 € i 27.976 €, respectivament. Imports segons el fitxer d’ajuts facilitat pel SOC: 


131.774 € i 36.772 €, respectivament.  
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valoració de les sol·licituds i en l’informe de la Intervenció Delegada sobre el procés de 


concurrència. 


 


• L’apartat d’ajuts ESAL 2010 d’aquest fitxer inclou incorrectament 1,46 M€ que correspo-


nen a ajuts d’altres línies de subvencions18 i 0,18 M€ corresponents a renúncies presen-


tades pels beneficiaris de la pròpia convocatòria ESAL 2010. 


 


 


2.3.4. Línia Sectors prioritaris (2009) 


2.3.4.1. Dades de la convocatòria 


Mitjançant l’Ordre TRE/555/2008, del 26 de febrer, es regulen i convoquen les subvencions 


per a 2008 i 200919 d’actuacions de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades 


a treballadors en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències 


professionals requerides per a l’exercici d’una ocupació.  


 


Per l’Ordre TRI/212/2005, del 27 d’abril, reguladora dels programes de millora de la qualifi-


cació professional, s’estableixen les bases que han de regir les subvencions d’aquesta 


línia. 


 


Les línies d’actuació que preveia la convocatòria són: 


 


• Accions formatives prioritàries per cobrir les necessitats formatives de diferents sectors 


productius incloses en el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya. 


 


• Accions prioritàries per cobrir les necessitats formatives de diferents sectors que perme-


tin l’impuls de noves ocupacions relacionades amb activitats emergents, noves deman-


des socials, noves tecnologies i gestió respectuosa del medi ambient. 


 


Les accions de formació estan adreçades a persones DONO inscrites al SOC abans de 


l’inici de l’acció, prioritzant-se les accions destinades a majors de 45 anys, dones en oficis 


on estan subrepresentades, aturats de llarga durada, persones amb discapacitats, perso-


nes amb risc d’exclusió social i joves en recerca de la primera ocupació. 


Les entitats que poden ser beneficiaries dels ajuts són les empreses, cooperatives i so-


 


 


18. FORMA’T 2007-2008, ESAL 2009, PQPIS 2009, FOAP 2010, Forma i contracta 2009 i Ajuts directes. 


19. Tot i que la totalitat dels ajuts d’aquesta línia van ser atorgats al 2008, aquests atorgaments es van fer amb 


càrrec al pressupost del 2008 (import màxim de 25
 


M€) i del 2009 (import màxim de 24
 


M€), en funció de l’any 


en què estava prevista la realització de les actuacions subvencionades. 
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cietats laborals, entitats o institucions públiques o privades que estiguessin inscrites al cor-


responent cens d’entitats col·laboradores.20 


 


La quantificació de la subvenció depèn dels alumnes subvencionables que hagin finalitzat 


el curs i els alumnes que hagin causat baixa per col·locació. En qualsevol cas el nombre 


màxim d’alumnes subvencionables és de quinze. Els costos subvencionables estan estruc-


turats en dos mòduls: mòdul A (costos salarials o honoraris del personal docent que im-


parteix les accions formatives i les despeses derivades d’altres activitats docents com són 


la preparació i el seguiment de les accions formatives) i mòdul B (costos de funcionament i 


gestió com poden ser el cost de les assegurances, mitjans i materials didàctics, amortitza-


ció de les instal·lacions, costos del lloguer i despeses derivades del personal administratiu 


i directiu, etc.). 


 


Considerant que l’atorgament dels ajuts es va produir durant 2008 així com que les actua-


cions subvencionades comprenien accions formatives finançades amb càrrec als pres-


supostos del 2008 i del 2009 (en funció del moment en què aquestes s’iniciaven), úni-


cament s’ha fiscalitzat la justificació tècnica i econòmica d’aquelles actuacions finançades 


amb càrrec al pressupost 2009. 


 


A l’Annex IV, a l’epígraf 4.4, es detallen els expedients seleccionats per la fiscalització. 


 


A la data de finalització del treball de camp (juny 2014) l’estat dels expedients fiscalitzats 


és el següent: 


 
Quadre 8. Estat dels expedients de Sectors prioritaris 


Expedient 


Total atorgat 


2008-2009 


Import atorgat 


anualitat 2009 


Import 


revocat * 


Import 


renunciat * 


Import 


liquidat 


Estat de 


l’expedient 


1 633.701 370.711 (75) 0 633.626 Tancat 


2 593.151 353.779 (6.439) (1.907) 584.805 Tancat 


3 680.031 340.015 (28.794) (24.420) 626.817 Tancat 


4 439.581 326.707 (97.319) (2.132) 340.130 Tancat 


5 599.256 299.628 (2.396) (2.582) 594.278 Tancat 


6 265.567 163.355 (4.795) (84) 260.688 Tancat 


7 186.968 121.647 (31.904) 0 155.064 Tancat 


8 141.102 70.551 0 0 141.102 Tancat 


9 106.200 53.100 0 (465) 105.735 Tancat 


10 86.486 43.243 0 (247) 86.239 Tancat 


Total 3.732.043 2.142.736 (171.722) (31.837) 3.528.484  


Imports en euros. 


* Ajuts revocats pel SOC o renunciats per part dels beneficiaris corresponents a la totalitat de l’ajut atorgat 2008-


2009. 


 


 


20. Els centres i entitats de formació professional per a l’ocupació han d’estar inscrits i/o acreditats en el Re-


gistre de centres i entitats de formació del SOC en les especialitats formatives que volen impartir. 
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2.3.4.2. Observacions 


Les observacions més significatives resultants de la fiscalització són les següents: 


 


1) Observacions a les bases 


• El SOC va elaborar una instrucció interna i unes guies21 sense que a les bases ni a la 


convocatòria es fes cap menció o referència a l’existència d’aquests documents. Aquest 


fet no garanteix que tots els sol·licitants coneixien tot el marc normatiu de la línia sub-


vencionada. 


 


2) Observacions generals als expedients 


Tal com s’ha indicat anteriorment la totalitat de les observacions corresponen a la fase de 


justificació. Són les següents: 


 


• Les hores de docència que s’assenyalen a la justificació econòmica presentada pels 


beneficiaris dels expedients 1 (accions 16, 17 i 19), 2 (accions 10, 31, 18 i 24), 5 (ac-


cions 9 i 14), 7 (acció 1), 8 (accions 5 i 6), 9 (accions 3 i 4) i 10 (acció 2) són superiors a 


les hores de docència indicades en els fulls de temporalització dels experts (justificació 


tècnica), que alhora coincideixen amb les requerides en la resolució d’atorgament. Tot i 


que el què ha estat pagat és l’import que consta a la resolució no hi ha evidència fefaent 


de les hores realitzades segons la justificació econòmica i si aquestes han estat 


necessàries per tal de justificar l’import cobrat. 


 


• El SOC va subvencionar despeses incorregudes durant el mes anterior o posterior a 


l’execució de les accions formatives sense que els beneficiaris justifiquessin la neces-


sitat que aquestes despeses es produïssin durant aquell període o la impossibilitat de 


generar-les durant el període d’execució de les accions (expedients 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 


9); aquesta justificació és requerida d’acord amb la Guia per a la justificació econòmica 


de les accions de formació en sectors prioritaris i emergents. 


 


• Amb la finalitat de no superar els percentatges màxims de despeses subvencionables 


dels mòduls A i B establerts en la convocatòria22 o bé el nombre d’hores de docència 
 


 


21. Instrucció 3/2009 per a la revisió del desenvolupament de les accions formatives i justificació econòmica 


corresponent i tancament dels expedients relatius a les accions de formació en sectors prioritaris i emergents 


adreçades a treballadors en situació d’atur; Guia per la justificació econòmica de les accions de formació en 


sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadors en situació d’atur 2008-2009; Guia de seguiment per a 


la gestió d’accions de formació professional ocupacional. 


22. L’estructura de costos subvencionables és la següent: 


a) Mòdul A: costos del personal docent que imparteix les accions formatives, despeses derivades d’altres 


activitats docents (preparació i seguiment de l’acció formativa). 


.../... 
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atorgades, els beneficiaris dels expedients 1, 3, 5, 6, 7, 9 i 10 van imputar com a despe-


ses de difícil justificació despeses que corresponien a despeses dels mòduls A i B. La 


Instrucció 3/2009 del SOC estableix que únicament poden ser subvencionades aquelles 


despeses de difícil justificació que per la seva naturalesa es faci difícil la seva imputació 


en qualsevol dels altres apartats. Per tant, no es podien considerar aquestes despeses 


com a subvencionables. 


 


• En cap dels expedients fiscalitzats hi ha constància documental que permeti verifi-


car que els costos imputats en concepte de personal administratiu i de direcció cor-


responguin a recursos que efectivament el beneficiari hagi dedicat a les accions for-


matives.  


 


• El SOC va revisar els comptes justificatius presentats pels beneficiaris en un termini 


superior al termini màxim establert en l’article 13 de l’Ordre TRE/395/2008, de l’1 


d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions 


previstes en els programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el SOC (sis 


mesos). 


 


3) Observacions específiques als expedients 


Expedient 1 


• A l’expedient no hi ha constància de la data en què el beneficiari va presentar la 


justificació econòmica, per la qual cosa no s’ha pogut verificar que s’hagués entregat en 


el termini establert en la convocatòria. 


 


• S’han subvencionat hores de docència que corresponen a un període durant el qual no 


es realitzava l’acció formativa (accions 17 i 19). 


 


• El SOC considera subvencionable la despesa de docència justificada pel beneficiari pel 


període de pràctiques en empreses tot i que els docents que apareixen en aquesta 


justificació són diferents als que consten en els controls d’assistència d’aquestes 


pràctiques (acció 19). 


 


• El preu/hora dels docents que participen en una mateixa acció formativa mostren dife-


rències superiors al 100% (accions 17 i 19). 


 
 


 


b) Mòdul B: costos de funcionament i gestió (assegurances, mitjans i materials didàctics, amortitzacions, 


despeses generals i despeses derivades del personal administratiu i directiu). 


c) Despeses de difícil justificació: Despeses per a les quals, per la seva naturalesa, és fa difícil la seva im-


putació en qualsevol dels altres apartats. 
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• Les pagues extres del personal docent de les accions 16 i 17 van ser subvencionades 


per un import superior al meritat en el període d’execució d’aquestes accions. 


• Els justificants de la despesa de lloguer són d’unes instal·lacions que no corresponen a 


l’adreça on efectivament es van realitzar les accions formatives, d’acord amb les dades 


de les fitxes d’aquestes accions (accions 16 i 19). 


 


• Per a les accions 17 i 19 en l’expedient només consta el vistiplau del tècnic sobre 


l’existència del certificat de l’assegurança, però no el certificat. A més, el beneficiari 


no va imputar cap despesa corresponent al cost de l’assegurança per aquestes dues 


accions.  


 


Expedient 2 


• El preu/hora dels docents que participen en una mateixa acció formativa mostren dife-


rències superiors al 100% (accions 2, 18, 24 i 31). 


 


• Les pagues extres del personal docent de la totalitat de les accions fiscalitzades van ser 


subvencionades per un import superior al meritat en el període d’execució d’aquestes. 


 


• Per a l’acció 24 el nombre d’alumnes que va considerar el SOC per al càlcul de les 


despeses subvencionables del mòdul B (15) és superior al nombre d’alumnes resultant 


de la justificació tècnica presentada pel beneficiari així com del nombre d’alumnes 


indicat en el propi informe dels tècnics del SOC (catorze). 


 


Expedient 3 


• Tot i que el beneficiari va presentar la justificació econòmica fora del termini establert en 


la convocatòria, el SOC la va acceptar sense que a l’expedient s’indiqui cap motiu. 


 


Expedient 4 


• Tot i que el beneficiari va presentar la justificació econòmica fora del termini establert en 


la convocatòria, el SOC la va acceptar sense que a l’expedient s’indiqui cap motiu. 


 


Expedient 5 


• El SOC considera subvencionable la despesa de docència justificada pel beneficiari pel 


període de pràctiques en empreses tot i que els docents que apareixen en aquesta 


justificació són diferents als que consten en els controls d’assistència d’aquestes pràcti-


ques (acció 9 i 14). 
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• Per a les accions 9 i 14 el SOC va acceptar un percentatge de despeses de personal 


administratiu i de direcció superior al percentatge màxim establert a la convocatòria 


(30%). 


• A l’expedient únicament hi ha constància de la formalització d’un dels divuit convenis de 


pràctiques en empreses que es van realitzar per a l’acció 14. 


 


Expedient 6 


• A l’expedient no consta la data en què el beneficiari va presentar la justificació econò-


mica, per la qual cosa no s’ha pogut verificar que s’hagués entregat en el termini esta-


blert en la convocatòria. 


 


• El preu/hora dels docents que participen en una mateixa acció formativa mostren dife-


rències superiors al 100% (accions 7 i 18). 


 


Expedient 7 


• A l’expedient no consta la data en què el beneficiari va presentar la justificació econò-


mica, per la qual cosa no s’ha pogut verificar que s’hagués entregat en el termini esta-


blert en la convocatòria. 


 


• El preu/hora dels docents que participen en una mateixa acció formativa mostren dife-


rències superiors al 100% (accions 1 i 2). 


 


• L’expedient no inclou la totalitat dels documents acreditatius (butlletins de cotització: 


TC1 i TC2) dels costos salarials subvencionats corresponents al personal docent, admi-


nistratiu i de direcció; per tant, no s’ha pogut verificar la subvencionalitat d’aquestes 


despeses. 


 


• Per a les accions 1 i 2 el SOC va considerar subvencionables despeses de preparació i 


seguiment dels cursos en un percentatge superior al màxim establert a la convocatòria 


(20%). 


 


Expedient 8 


• L’expedient no inclou la totalitat dels documents acreditatius (butlletins de cotització: 


TC1 i TC2) dels costos salarials subvencionats corresponents al personal docent, admi-


nistratiu i de direcció, per la qual cosa no s’ha pogut verificar la subvencionalitat 


d’aquestes despeses. 


 


• Als justificants d’algunes despeses de les accions 5 i 6 manca l’estampillat previst a 


l’article 11 de l’Ordre de l’1 d’octubre de 1997 sobre tramitació, justificació i control 
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d’ajuts de subvencions, que acredita l’òrgan que concedeix la subvenció, la subvenció 


atorgada i l’import i/o el percentatge subvencionat. 


 


Expedient 10 


• El preu/hora dels docents que participen en una mateixa acció formativa mostren dife-


rències superiors al 100% (accions 1 i 2). 


 


4) Informes del SCIPA 


Cal indicar que el SCIPA va elaborar tres informes23 de comprovació en compliment de 


l’article 60, apartat b, del Reglament (CE) 1083/2006, del Consell, de l’11 de juliol del 2006 


per a la línia Sectors prioritaris. En la revisió de quatre expedients es van posar de manifest 


les observacions següents: 


 


a) No consta la valoració realitzada per l’òrgan col·legiat. 


b) No hi ha constància de la publicitat realitzada en l’atorgament (DOGC). 


c) El percentatge d’imputació estampillat en els justificants d’un expedient indica genèri-


cament el percentatge d’imputació sense detallar a quin curs en concret correspon i a 


quina convocatòria.  


d) Per a un expedient no es constata cap element físic que indiqui que l’entitat ha realitzat 


publicitat de les accions. 


e) En les actes de visites in situ no s’hi reflecteix si l’entitat compleix amb tots els requisits 


establerts a la convocatòria. 


f) En les visites in situ no es realitzen comprovacions sobre els elements de publicitat i in-


formació del cofinançament, ni sobre el seguiment de la comptabilitat separada pel 


beneficiari. 


g) Per a un expedient el gestor va considerar no elegible una part de la subvenció sense 


especificar a quina part correspon aquest import (mòdul A o mòdul B) o quins justifi-


cants es consideren no elegibles. 


h) Inclusió de factures de subministraments pagades en període elegible però la despesa 


dels quals ha estat meritada amb anterioritat a aquest període. 


 


 


23. Informe de juliol de 2010 (1 expedient); informe d’octubre del 2011 (3 expedients); informe de novembre del 


2012 (control de sistemes de gestió i control). 
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2.3.5. Línia Formació d’oferta (2009 i 2010) 


2.3.5.1. Dades de les convocatòries 


Per l’Ordre TRE/338/2008 s’aproven les bases reguladores de les subvencions relatives a 


la formació d’oferta per realitzar accions formatives dirigides prioritàriament a treballadors 


desocupats que promou el SOC. Per l’Ordre TRE/84/2009 es modifica l’article 13.1 de l’Or-


dre TRE/338/2008. Pel RD 395/2007 es regula el subsistema de formació professional per a 


l’ocupació, desenvolupat per l’Ordre TAS/718/2008. 


 


Mitjançant les ordres TRE/3705/2009 i TRE/84/2009, modificada per les ordres TRE/124/2009 


(ampliació del termini de presentació de sol·licituds) i TRE/1326/2009 (ampliació dels crè-


dits disponibles), es van convocar, per als exercicis 2010 i 2009, respectivament, les sub-


vencions relatives a la formació d’oferta. L’import màxim destinat a l’atorgament dels ajuts 


per a les convocatòries del 2009 i del 2010 va ser de 70 M€ i 80 M€, respectivament. 


 


Les accions formatives subvencionades inclouen accions de formació en àrees profes-


sionals vinculades al Catàleg de qualificació professional vigent per als anys 2009 i 2010 


(línia 1) i accions de formació transversal en diferents àrees professionals amb objecte de 


proporcionar als treballadors les competències professionals transferibles a diferents àm-


bits ocupacionals (línia 2). 


Els beneficiaris que poden accedir a les subvencions d’aquesta línia són administracions 


públiques, organitzacions sindicals, entitats de formació acreditades per impartir for-


mació adreçada a l’obtenció de certificats de professionalitat i entitats de formació que 


imparteixin formació no adreçada a l’obtenció de certificats de professionalitat, inscrites 


en el corresponent registre d’entitats de formació i que compleixin els requisits de 


l’Ordre TRE/338/2008 i tinguin homologada en data anterior a la publicació de cada con-


vocatòria alguna especialitat formativa que correspongui a l ’àrea professional que vulgui 


sol·licitar.  


 


Els destinataris de la formació d’aquesta línia són prioritàriament les persones DONO sens 


perjudici de la participació de treballadors en actiu. 


 


La quantificació màxima de l’ajut correspon al nombre d’hores totals de l’acció formativa 


multiplicat per quinze alumnes i per l’import del mòdul econòmic de l’àrea professional 


indicat en la corresponent convocatòria. 


 


A l’Annex IV, a l’epígraf 4.4, es detallen els expedients seleccionats per la fiscalització. 


 


A la data de finalització del treball de camp (juny 2014) l’estat dels expedients fiscalitzats 


és el següent: 
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Quadre 9. Estat dels expedients de Formació d’oferta (2009 i 2010) 


Expedient Import atorgat Import revocat Import renunciat Import liquidat Estat de l’expedient 


1 605.883 (104.388) 0 545.294 (a) (g) 


2 1.405.247 (121.096) 0 1.264.721 (b) (g) 


3 789.921 (34.235) (15.930) 678.739 (c) (h) 


4 277.496 (9.848) 0 267.648 (d) 


5 170.516 0 0 153.464 (e) (g) 


6 980.250 0 0 980.250 (d)  


7 783.035 (131.703) 0 704.731 (c) (g) 


8 41.502 0 0 41.502 (d)  


9 2.507.499 (1.551.208) (956.291) 582.858 (f) (g) (i) 


10 196.842 (116.065) (19.498) 177.344 (c) (g) 


Total 7.758.191 (2.068.543) (991.719) 5.396.551  


Imports en euros. 


Notes: 


(a) El beneficiari va presentar un recurs de reposició contra la resolució de revocació parcial; resta pendent la re-


solució per part del SOC. 


(b) El SOC va elaborar la proposta de revocació parcial, restant pendent la formalització de la resolució i la comu-


nicació al beneficiari perquè presenti les al·legacions. 


(c) El SOC va resoldre la revocació parcial de l’ajut, restant pendent de rebre les al·legacions per part del bene-


ficiari. 


(d) L’expedient està ja tancat. 


(e) El SOC encara no ha finalitzat la revisió de la justificació econòmica presentada pel beneficiari. 


(f) El SOC va resoldre la revocació total de l’ajut, restat pendent de rebre les al·legacions per part del beneficiari. 


(g) D’acord amb el que estableixen a les convocatòries el SOC ha liquidat el 90% en concepte de bestreta (expe-


dients 1, 2, 4, 5, 7, 8 i 9). 


(h) El SOC va liquidar l’ajut (bestreta) per un import inferior al que corresponia (0,11 M€), conseqüentment el bene-


ficiari no va retornar l’import corresponent a l’ajut renunciat. 


(i) El SOC ha revocat la totalitat de l’ajut atorgat. 


 


 


2.3.5.2. Observacions 


Les observacions més significatives resultants de la fiscalització són les següents: 


 


1) Observacions a les bases 


• Les ordres de les convocatòries del 2009 i del 2010 no indiquen les quantitats i els con-


ceptes cofinançats pel FSE desglossats per prioritats i zones de programació tal com es 


requereix a l’Ordre TAS 718/2008. 


 


• [...]24 


 


 


24. Arran de les al·legacions s’ha eliminat l’observació. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 4/2015 


50 


• D’acord amb l’article 13.2 de l’Ordre TAS/718/2008 la competència per resoldre les 


sol·licituds de modificació de la resolució dels ajuts atorgats (termini d’execució, espe-


cialitats formatives...) correspon a l’òrgan concedent. Les bases i la convocatòria donen 


la competència als serveis territorials quan ha estat el director del SOC el que ha emès 


les resolucions.25 


 


• Com a conseqüència que la convocatòria del 2010 redueix en quatre mesos el termini 


màxim per resoldre i notificar les resolucions d’atorgament que van ser establerts per 


l’Ordre de les bases aprovada per la consellera del Departament de Treball, la convoca-


tòria del 2010 hauria d’haver estat aprovada també per la consellera en lloc de pel 


director del SOC. 


 


• Les convocatòries del 2009 i del 2010 no indiquen, quan calia fer-ho, la manera com els 


beneficiaris han d’acreditar els requisits referents a que siguin centres de formació acre-


ditats per impartir formació adreçada a l’obtenció de certificats de professionalitat o a 


centres de formació inscrits al corresponent registre de centres per impartir formació no 


adreçada a l’obtenció de certificats de professionalitat, i estar al corrent en el com-


pliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat social. A més, s’ha 


observat que en els expedients fiscalitzats no s’inclou cap document que permeti ve-


rificar el compliment d’aquests requisits. 


 


• El SOC va elaborar normativa interna26 que desenvolupava allò establert en les bases i 


convocatòries sense que es fes cap menció o referència a l’existència d’aquests docu-


ments en aquestes bases i convocatòries. Aquest fet no garanteix que els sol·licitants 


coneguin tot el marc normatiu aplicable a les línies subvencionades. 


 


2) Observacions generals dels expedients 


Sol·licituds i resolucions 


• Per aquelles sol·licituds en les que el beneficiari indica que alguns dels documents ja 


van ser entregats anteriorment al SOC a l’expedient no s’inclou cap document que 


 


 


25. Arran de les al·legacions s’ha modificat parcialment el text d’aquesta observació. 


26. Circular 5/2008 del SOC sobre tramitació de les convocatòries i de les sol·licituds de programes de qualifi-


cació professional que es resolen mitjançant procediment de concurrència competitiva; Instrucció 17/2011 per 


a la revisió del desenvolupament de les accions formatives, justificació econòmica corresponent i tancament 


dels expedients relatius a FOAP 2009; Guia per a la justificació econòmica relativa a FOAP per a l’any 2009; 


Instrucció 34/2011 de fase de verificació i tancament dels expedients relatius a les accions FOAP 2010; Guia 


per a la justificació econòmica relativa a FOAP de l’any 2010. 
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evidenciï que s’ha comprovat aquest fet; així per als expedients 3, 4, 5, 8 i 10 no s’ha 


pogut verificar l’existència d’alguns dels documents que han de formar part de la 


sol·licitud. 


• S’ha seleccionat una acció de cadascun dels deu expedients fiscalitzats i s’ha revisat 


que, tal com preveu la convocatòria, els beneficiaris estiguessin homologats per a im-


partir alguna especialitat formativa que correspongués amb l’àrea professional sol·lici-


tada abans de la publicació de les convocatòries.  


 


Els expedients i accions revisades han estat les següents:  


 


Expedient Acció Especialitat  Expedient Acció Especialitat 


1 173 SSCS0108  6 43 SANC20 


2 47 ENAE108  7 29 IFCI21FT 


3 31 EOCM90  8 3 COMX01 


4 19 ADGX04  9 566 IMAI0108 


5 1 TMVC06  10 4 SSCS00FT 


 


Cal fer les observacions següents: 


 


 El beneficiari de l’expedient 1 no estava homologat per realitzar l’especialitat for-•


mativa SSC0108. 


 Per als expedients 6, 7 i 10 el SOC no ha facilitat cap document que permeti verificar •


que els beneficiaris estiguessin homologats per a les especialitats seleccionades. 


 El beneficiari de l’expedient 9 va ser homologat per a impartir IMAI0108 posterior-•


ment a la data de publicació de la convocatòria. 


 Les especialitats corresponents als expedients 2, 3, 4, 5 i 8 estan correctament ho-•


mologades.  


 


• L’acta de la comissió avaluadora de les convocatòries del 2009 i del 2010 no recull la 


puntuació de cadascuna de les sol·licituds presentades. El contingut de l’acta única-


ment indica el nombre i l’import d’accions sol·licitades i atorgades per a cada sol·licitant. 


Per tant, no s’ha pogut validar que el SOC atorgués els ajuts per ordre de prelació. 


 


• La comissió avaluadora de les convocatòries del 2009 i del 2010 va utilitzar criteris no 


contemplats ni en les bases ni en les convocatòries per assolir una distribució diver-


sificada i equilibrada dels plans formatius de les diferents àrees professionals en el terri-


tori. Per a cap d’aquestes convocatòries el SOC ha facilitat cap document que evidenciï 


la distribució dels ajuts d’acord amb aquests criteris.  
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• De les puntuacions indicades en les resolucions d’atorgament no s’ha pogut verificar les 


valoracions corresponents a la distribució diversificada i equilibrada dels plans for-


matius. 


 


• La puntuació del criteri “informe valoratiu de l’entitat” va ser realitzada en base al valor 


obtingut per a cada entitat en l’informe que emetien els tècnics del SOC. Per a l’elabo-


ració d’aquest informe el SOC va establir una sèrie de subcriteris que van ser publicats 


en l’aplicatiu Gestió Integrada d’Accions (GIA) però que no estaven indicats ni en les 


bases ni en les convocatòries. 


 


• A partir de la revisió dels recursos d’alçada estimats contra el procés de concurrència 


de les convocatòries del 2009 i del 2010 (en deu i nou expedients, respectivament) 


s’han posat de manifest les següents incidències en el procés de valoració: 


 


 El sistema de valoració GIA va considerar unes aules diferents a les sol·licitades pel •


beneficiari. 


 La puntuació que va utilitzar el GIA per valorar les característiques dels centres •


formatius no es corresponia amb la puntuació que apareixia en els informes elaborats 


pels propis tècnics del SOC. 


 Els informes sobre les característiques dels centres formatius elaborats pels tècnics •


del SOC no van considerar l’estat real de les instal·lacions. 


 El resultat de la valoració d’alguns criteris que el GIA realitzava automàticament no •


corresponia al que resultaria de l’aplicació del document de desenvolupament dels 


criteris del procediment de concurrència competitiva per a l’atorgament de subven-


cions FOAP 2009 i 2010. 


 A petició dels sol·licitants el SOC va revalorar la distribució diversificada i equilibrada •


d’algunes sol·licituds sense justificar el canvi de criteri respecte de la valoració 


inicial. 


 Les valoracions finals d’algunes sol·licituds recollien errors aritmètics respecte de la •


suma dels diversos criteris i subcriteris. 


 El SOC va revalorar sol·licituds que van ser presentades de nou amb modificacions •


pels propis beneficiaris més enllà del termini màxim de presentació de les mateixes. 


 El SOC no va utilitzar el mateix criteri de valoració del nivell d’inserció assolit per les •


entitats per a tots els sol·licitants. Així per aquells que van al·legar la incorrecta 


valoració d’aquest criteri, el SOC va utilitzar dades reals d’inserció mentre que per la 


resta va utilitzar els resultats d’un estudi estadístic. En aquest sentit cal indicar que la 


convocatòria únicament preveia la utilització de la valoració resultant de l’estudi 


estadístic. 
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• Per a cadascun dels expedients fiscalitzats s’ha revisat la puntuació dels criteris de 


valoració observant-se les incidències següents: 


 


Quadre 10. Incidències en els criteris de valoració 


 Criteris i incidències 


Expedient b.1 b.2.1 b.2.2 b.2 c.1 c.2.2 


1 b b - b - - 


2 c - - - - d 


3 a - b b - - 


4 b b - b - - 


5 - - - - d - 


6 a - - - - - 


7 a - b a - - 


8 a, c b - b - - 


9 a - - - d - 


10 - - - - - - 


Criteris: 


b.1: Informes de valoració de les entitats (convocatòries del 2009 i del 2010). 


b.2.1: Grau de compliment en la inscripció d’alumnes (convocatòria del 2009). 


b.2.2: Compliment dels períodes d’inici de les accions (convocatòria del 2010). 


b.2: Grau de compliment en la realització de pràctiques de perfeccionament professional fora de la 


durada del curs. 


c.1: Programació de pràctiques professionals en algunes accions del pla (convocatòries del 2009 i 


del 2010). 


c.2.2: Planificació d’inici de les accions (convocatòries del 2009 i del 2010). 


Incidències: 


a. Les puntuacions que consten en els informes de valoració elaborats pels tècnics dels SOC no coin-


cideixen amb les puntuacions que apareixen en les resolucions d’atorgament sense que hi hagi 


cap motivació als expedients. 


b. Els expedients no contenen cap informe de valoració del criteri. 


c. Els informes de valoració elaborats pel SOC bé són posteriors a la data en que el SOC va resoldre 


l’atorgament de l’ajut o bé no contenen cap data que permeti verificar el moment en què van ser 


elaborats. 


d. A partir de les dades que consten en les sol·licituds, la puntuació resultant de l’aplicació del Docu-


ment de desenvolupament dels criteris del procediment de concurrència competitiva per a l’atorga-


ment de subvencions FOAP 2009 i 2010 és diferent de la que consta a la resolució. 


 


• La data de l’informe de la Intervenció Delegada de la Generalitat de Catalunya sobre el 


procés de concurrència és posterior al moment en què el SOC va resoldre l’atorgament 


dels ajuts de la convocatòria del 2009. 


 


• El SOC no ha elaborat cap dels plans de seguiment i avaluació establerts en els articles 


40 i 42 de les bases així com tampoc ha facilitat a la Sindicatura de Comptes cap 


evidència de la seva participació en el Pla anual de perfeccionament tècnic de for-


madors que realitza el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), article 41 de les Bases. 
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• En cap dels expedients fiscalitzats hi ha constància que els beneficiaris estiguin al cor-


rent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social ni el moment de l’atorgament 


ni abans que el SOC realitzi cap dels pagaments de l’ajut. 


 


• Per a la totalitat dels expedients fiscalitzats corresponents a la convocatòria del 2010 


(expedients 2, 3, 5, 7, 9 i 10) el SOC va resoldre l’atorgament fora de termini. 


 


• Per a les dues convocatòries i per a tots els expedients fiscalitzats la publicació dels 


atorgaments en el DOGC es va fer fora del termini establert a les bases. 


 


Justificació 


• En la revisió del contingut de les fitxes dels alumnes participants en les accions subven-


cionades s’ha observat que per a totes les accions fiscalitzades la majoria dels alumnes 


que participen no compleixen amb els requisits acadèmics mínims indicats en el fitxer 


d’especialitats formatives del SOC. 


 


• En els expedients fiscalitzats no hi ha constància que s’hagi comprovat per part del 


SOC l’efectiva ocupació d’aquells alumnes que són baixa de les accions formatives per 


haver trobat ocupació.27 


 


• El SOC no disposa de cap procediment de revisió eficaç28 que garanteixi que el procés 


de selecció dels alumnes s’hagi realitzat d’acord amb el principi d’igualtat d’oportunitats 


(article 26.1 de les Bases) així com que el SOC hagi promogut la participació d’alumnes 


que presentin més dificultats en la incorporació al mercat de treball29 i la igualtat 


d’oportunitats home-dona envers l’ocupació (article 8 i 6 de les convocatòries del 2009 i 


del 2010, respectivament). 


 


• Per aquelles accions per a les quals el SOC no va realitzar enquestes de satisfacció als 


alumnes30 i per a les quals tampoc no consta en l’expedient cap informe de visita in situ, 


 


 


27. Són subvencionables aquells alumnes que hagin d’abandonar l’acció formativa per haver trobat ocupació 


sempre que hagin realitzat com a mínim un 25% de la seva duració (article 11.2 de les Bases). 


28. El SOC únicament avalua si els beneficiaris presenten la memòria final de les accions subvencionades on 


ha de constar, d’acord amb la Guia de seguiment per a la gestió FOAP 2009 i 2010, un breu resum sobre el 


procés de selecció dels alumnes. En cap cas s’avalua el seu contingut. 


29. Més grans de 50 anys, treballadors discapacitats, aturats sense feina remunerada en els sis mesos ante-


riors a l’inici de les accions formatives, dones en oficis en què estiguin subrepresentades, menors de 25 anys 


en recerca de la primera ocupació, persones en risc d’exclusió social i treballadors amb baixa qualificació. 


30. Expedient 1 (accions 77, 133, 173, 174 i 203); expedient 2 (acció 2); expedient 3 (accions 31, 34, 78 i 102); 


expedient 4 (totes les accions fiscalitzades); expedient 5 (accions 4, 5, 6, 7 i 11); expedient 6 (totes les accions 


fiscalitzades); expedient 8 (totes les accions fiscalitzades); expedient 9 (accions 112, 222, 297, 337, 399, 414, 


425 i 431); expedient 10 (totes les accions fiscalitzades). 
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no hi ha cap evidència que permeti garantir que s’ha pogut verificar el compliment dels 


següents requisits corresponents a l’execució de les accions: 


 


 Gratuïtat de les accions formatives. •


 Comunicació del contingut del programa formatiu a l’inici del curs als alumnes. •


 El contingut del curs ajustat al programa formatiu. •


 Impartir les classes en català en almenys un 50% de la seva duració. •


 Redacció del material didàctic almenys en català. •


 


• El contingut dels informes de visita in situ realitzats pels tècnics del SOC no és homo-


geni, observant-se diferències quant a l’abast de la revisió. 


 


Cal dir que el SOC no disposava d’un pla de visites que permetés conèixer la totalitat de 


les accions que s’havien de revisar, els criteris de selecció que s’havien d’utilitzar així 


com els aspectes que calia revisar. 


 


• En la revisió de la documentació dels expedients fiscalitzats s’ha posat de manifest que 


hi ha diferències entre diversos documents que evidencien debilitats en els controls 


d’assistència mitjançant les signatures per part dels alumnes. Així, per exemple: 


 


 El nombre d’alumnes que van assistir a l’acció formativa el dia que es va realitzar la •


visita in situ era, segons l’informe del tècnic del SOC, inferior al nombre d’alumnes 


indicats en el control d’assistència diari (expedient 2: accions 47 i 169; expedient 3: 


acció 78). 


 


 El nombre d’hores assistides indicades en els informes mensuals d’assistència són •


superiors al nombre d’hores indicades en els controls d’assistència diaris (expedient 


1: accions 3, 15, 77, 133, 173, 174 i 203; expedient 2: accions 47 i 117; expedient 7: 


accions 1, 12, 29 i 108; expedient 8: acció 1; expedient 9: accions 112 i 431; expe-


dient 10: accions 3 i 4). 


 


Cal dir, però, que en cap cas aquestes diferències signifiquen que els alumnes deixin 


de ser subvencionables31 o que el SOC hagi subvencionat un nombre d’hores superiors 


a les atorgades en la resolució. 


 


• D’acord amb el contingut de les “fitxes dels experts” incloses en els expedients en què 


s’indica les titulacions i l’experiència de cadascun dels docents que van participar en 


les accions fiscalitzades, s’ha observat que alguns d’ells no complien els requisits esta-


blerts en el Fitxer d’especialitats del SOC per a la corresponent especialitat formativa. 


Així s’han observat les incidències següents: 


 


 


31. Són subvencionables aquells alumnes que hagin assistit, almenys, al 75% de la duració de l’acció formativa 


(article 11 de les Bases). 
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 El docent presentava una experiència professional inferior a la mínima requerida per •


a l’especialitat (expedient 2: acció 182; expedient 3: accions 31 i 78; expedient 4: 


acció 19; expedient 5: acció 6; expedient 7: acció 29; expedient 8: accions 1 i 2; 


expedient 9: accions 566, 222, 245 i 414). 


 L’experiència docent era inferior a la requerida (expedient 3: acció 70; expedient 9; •


accions 297, 425 i 414). 


 El contingut de la fitxa de l’expert no indicava l’antiguitat de les llicències requerides •


(expedient 5: acció 6). 


 El docent no complia el nivell acadèmic requerit (expedient 7: acció 12). •


 A més, a parer de la Sindicatura de Comptes, en alguns casos la capacitació pro-•


fessional equivalent dels docents no està directament relacionada amb el contingut 


del curs (expedient 1: acció 15; expedient 2: accions 117 i 138; expedient 3: accions 


102, 31 i 78; expedient 4: acció 12; expedient 5: acció 6; expedient 9: acció 566). 


 


• El SOC ha excedit el termini màxim per a la revisió del compte justificatiu que és de sis 


mesos des de la finalització del termini que té el beneficiari per presentar la justifi-


cació.32 El termini oscil·la entre set i trenta-quatre mesos. A més, l’expedient 5, a la data 


de finalització del treball de camp (juny 2014) encara estava en tràmit de revisió. 


 


• La justificació del grau de dedicació del personal propi del beneficiari a funcions de 


suport intern de les accions formatives subvencionades no permet la seva verificació. La 


justificació és un informe en què el beneficiari posa de manifest que la imputació s’ha 


realitzat en funció de les hores de dedicació a les accions. 


 


• Per a les convocatòries del 2009 i del 2010 el SOC no tenia establert un procediment de 


control sobre la presentació de tres ofertes de diversos proveïdors per aquelles des-


peses subvencionables per al subministrament de béns i prestació de serveis superiors 


a 12.000 €. Tot i això s’ha observat que per als expedients 2, 7 i 10 el SOC va requerir 


als beneficiaris la presentació de les tres ofertes, en el cas dels expedients 7 i 10 per 


aquelles despeses superiors a 12.000 € i en el cas de l’expedient 2 únicament per a les 


factures superiors a 12.000 €. 


 


• Excepte per a l’expedient 3, cap dels expedients inclou un llistat dels controls efectuats 


en relació amb la justificació econòmica presentada pel beneficiari; per tant, no s’ha 


pogut verificar l’abast de les revisions efectuades pels tècnics del SOC sobre les des-


peses subvencionades. 


 


 


32. Article 13 de l’Ordre 395/2008 per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions 


previstes en els programes de PAO que gestiona el SOC. 
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3) Observacions específiques als expedients 


Expedient 1 


• La resolució d’atorgament de l’ajut va ser signada per la directora territorial de Bar-


celona quan la competència era del director del SOC. 


• En l’expedient no consta cap document en què el beneficiari sol·liciti i el SOC autoritzi la 


realització d’un nombre d’hores diàries de pràctiques no laborals en empreses fora de la 


durada de l’acció formativa superior al nombre d’hores màximes diàries establertes a les 


bases (sis hores) (article 31 de les Bases). 


 


• L’assegurança contractada per a l’acció 173 no cobria a la totalitat dels alumnes que 


van participar en l’acció formativa. De la mateixa manera per a l’acció 133 l’assegurança 


no va cobrir la totalitat del calendari de l’acció formativa. 


 


• El preu/hora dels docents que participaven en una mateixa acció formativa mostren 


diferències superiors al 100% (accions 3, 15, 133 i 203). 


 


• El SOC va subvencionar despeses que es van produir durant el mes anterior o posterior 


a l’execució de les accions formatives sense que el beneficiari justifiqués la necessitat 


que aquestes despeses es produïssin durant aquell període o la impossibilitat de 


generar-les durant el període d’execució de les accions; aquesta justificació és reque-


rida per l’article 14.5 de les Bases. 


 


• Per a les accions 15, 77, 133 i 173 les hores de docència que s’assenyalen a la justifi-


cació econòmica són superiors a les que consten en els fulls de temporalització dels 


experts (justificació tècnica) que alhora coincideixen amb les hores requerides en la re-


solució d’atorgament. Tot i que l’import de l’ajut pagat ha estat el que consta en la 


resolució, no hi ha evidència fefaent de les hores realitzades segons la justificació eco-


nòmica i si aquestes han estat necessàries per tal de justificar l’import cobrat. 


 


• Tot i que durant el període de pràctiques en empreses dins de la durada de l’acció 


formativa la docència33 va ser realitzada per experts diferents als que s’indiquen en la 


relació de factures del compte justificatiu, el SOC ha considerat com a subvencionable 


la totalitat d’aquesta despesa (acció 203). 


 


• El beneficiari va presentar un recurs de reposició contra la resolució de revocació par-


cial del SOC a l’agost del 2013. A la data de finalització del treball de camp de fisca-


lització (juny 2014) el SOC encara no havia resolt aquest recurs, superant així el termini 
 


 


33. Segons la fitxa de control d’assistència i valoració final de pràctiques. 
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màxim establert per l’article 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic 


de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (un mes). 


 


Expedient 2 


• Per a l’acció 70 el beneficiari va executar una especialitat formativa diferent de la indi-


cada en la resolució d’atorgament sense que a l’expedient consti cap autorització de 


modificació per part del SOC (article 16.3 de la convocatòria del 2010). 


 


• L’expedient de l’acció 170 no conté cap document que permeti comprovar que s’ha 


verificat que els alumnes compleixen amb les condicions físiques mínimes requerides 


en el programa formatiu.34 


 


• Les declaracions de baixa dels alumnes de les accions formatives 2, 47, 75 i 138 no 


estan signades. 


 


• En l’expedient no consta cap document en què el beneficiari sol·liciti i el SOC autoritzi la 


realització d’un nombre d’hores diàries de pràctiques no laborals en empreses fora de la 


durada de l’acció formativa superior al nombre d’hores màximes diàries establertes a les 


bases (sis hores) (article 31 de les Bases). 


 


• El beneficiari ha incomplert el compromís de la realització de la totalitat de les pràc-


tiques no laborals en empreses fora de l’acció formativa que s’indicaven en la sol·licitud 


(acció 117). El SOC no va revocar cap import de l’ajut i a l’expedient no s’indica cap 


motivació. 


 


• El beneficiari va presentar el compte justificatiu fora del termini màxim en les Bases 


sense que a l’expedient consti cap autorització per part del SOC. 


 


• El compte justificatiu presentat pel beneficiari detalla els costos directes agrupats per 


pla formatiu en lloc de presentar-los desglossats per acció formativa (article 15 de les 


Bases) amb l’excepció dels costos de docència que si es presenten per cada acció 


formativa. Aquest fet no permet verificar que les despeses directes imputades per a 


cada acció hagi estat meritada durant el seu període d’execució. 


 


• El compte justificatiu entregat pel beneficiari no inclou cap informe sobre el criteri de 


repartiment de les despeses generals tal com preveu la Instrucció 17/2011 del SOC.35 


 


 


34. Acció 170: ELER10_277M399 (Electricista de manteniment – Verificació del manteniment d’instal·lacions i 


màquines de baixa i mitjana tensió) “Integritat de tots els seus membres superiors i inferiors, sistema locomotor 


sense alteracions, sistema nerviós equilibrat i no tenir vertigen.”  


35. Instrucció per a la revisió del desenvolupament de les accions formatives, justificació econòmica corres-


ponent i tancament dels expedients relatius a les accions FOAP 2009. 
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Aquest fet no permet verificar la subvencionalitat d’aquestes despeses més enllà de la 


conformitat de l’informe d’auditoria que acompanya el compte justificatiu. 


 


• El preu/hora dels docents que participaven en una mateixa acció formativa mostren 


diferències superiors al 100% (accions 70, 75 i 169). 


 


• Per a les accions 169 i 170 incloses en el pla formatiu ELER (electricitat) s’ha observat 


que el SOC ha considerat subvencionable la totalitat de la despesa de lloguer d’ordi-


nadors tot i que el seu cost unitari mensual en funció del proveïdor (n’hi ha dos) varia en 


més del 311%. Tot i aquesta diferència el SOC no ha verificat si les despeses corres-


ponents al proveïdor amb el cost unitari superior són superiors al valor de mercat (article 


31 de la LGS). 


 


• El SOC ha considerat subvencionable l’execució parcial de les accions formatives 


(docència, lloguer de material i lloguer d’oficines) mitjançant una empresa vinculada al 


beneficiari sense l’autorització prèvia del SOC (article 29.7 de la LGS). 


 


• Per a les accions 47, 70, 169 i 182 les hores de docència que s’assenyalen a la jus-


tificació econòmica són superiors a les que consten en els fulls de temporalització dels 


experts (justificació tècnica) que alhora coincideixen amb les hores requerides en la 


resolució d’atorgament. Tot i que l’import de l’ajut pagat ha estat el que consta en la 


resolució, no hi ha evidència fefaent de les hores realitzades segons la justificació 


econòmica i si aquestes han estat necessàries per tal de justificar l’import cobrat. 


 


• Tot i que durant el període de pràctiques en empreses dins de la durada de l’acció 


formativa la docència va ser realitzada, segons la fitxa de control d’assistència i valora-


ció final de pràctiques, per experts diferents als que s’indiquen en la justificació eco-


nòmica, el SOC ha considerat com a subvencionable la totalitat d’aquesta despesa 


(acció 117). 


 


• Les bases estableixen que l’execució de les accions formatives ha de ser realitzada 


directament pel beneficiari quan aquest sigui un centre de formació. 


 


S’ha observat que malgrat el beneficiari és un centre de formació, la docència cor-


responent a les accions 47, 117 i 169 va ser executada mitjançant una empresa diferent 


del propi beneficiari. 


 


• Les despeses de lloguer justificades pel beneficiari són superiors a l’import establert en 


el contracte de lloguer que va presentar el beneficiari; tot i això, el SOC va considerar 


subvencionable la totalitat d’aquestes despeses. 


 


Expedient 3 


• A l’expedient no consta la data en què el SOC va notificar l’atorgament de l’ajut. 
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• Tot i que per a la convocatòria del 2010 el SOC va atorgar al beneficiari 0,79 M€ mit-


jançant dues resolucions (3 de maig del 2010 i 30 de juliol del 2010), únicament va pu-


blicar en el DOGC la corresponent al 3 de maig del 2010 (0,68 M€). 


 


• L’informe de visita in situ realitzat pel tècnic del SOC corresponent a l’acció 70 és inin-


tel·ligible. 


 


• Al compte justificatiu no consta cap segell que permeti conèixer la data en que va ser 


presentat al SOC. Per tant, no s’ha pogut verificar si va ser presentat en el termini indicat 


en les Bases. 


 


• El compte justificatiu no conté l’informe d’auditoria relatiu a les despeses justificades pel 


beneficiari. 


 


• La relació de despeses que formen part del compte justificatiu presentat pel beneficiari 


va ser presentat en un suport informàtic diferent del requerit. 


 


Expedient 4 


• L’expedient no inclou el certificat de qualitat vigent en matèria de formació, per la qual 


cosa no s’ha pogut verificar el compliment d’aquest requisit per part del beneficiari. 


 


• La sol·licitud presentada pel beneficiari indica que la totalitat de la formació de les ac-


cions correspon a formació teòrica. D’acord amb l’article 29 de les Bases és requisit que 


totes les accions incloguin formació teòrica i pràctica. De la documentació de seguiment 


de les accions no s’ha pogut comprovar que les accions hagin inclòs formació pràctica. 


 


• L’assegurança contractada per a l’acció 8 no cobria a la totalitat dels alumnes que van 


participar en l’acció formativa. 


 


• El SOC va subvencionar despeses que es van produir durant el mes anterior o posterior 


a l’execució de les accions formatives sense que el beneficiari justifiqués la necessitat 


que aquestes despeses es produïssin durant aquell període o la impossibilitat de ge-


nerar-les durant el període d’execució de les accions; aquesta justificació és requerida 


per l’article 14.5 de les Bases. 


 


• Per a les accions 3 i 12 les hores de docència que s’assenyalen a la justificació econò-


mica són superiors a les que consten en els fulls de temporalització dels experts (justifi-


cació tècnica) que alhora coincideixen amb les hores requerides en la resolució d’ator-


gament. Tot i que l’import de l’ajut pagat ha estat el que consta en la resolució, no hi ha 


evidència fefaent de les hores realitzades segons la justificació econòmica i si aquestes 


han estat necessàries per tal de justificar l’import cobrat. 
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Expedient 5 


• L’expedient no inclou el certificat de qualitat vigent en matèria de formació, conse-


qüentment no s’ha pogut verificar el compliment d’aquest requisit per part del be-


neficiari. 


 


• A l’expedient no hi ha constància de la data de notificació de l’atorgament de l’ajut. 


 


• Segons el compte justificatiu, per a l’acció 11 el beneficiari va executar una especialitat 


formativa diferent de la indicada en la resolució d’atorgament sense que a l’expedient 


consti cap autorització de modificació per part del SOC,36 com es requereix a la 


convocatòria. 


 


• El beneficiari va presentar el compte justificatiu fora del termini indicat a les Bases sense 


que a l’expedient consti cap autorització per part del SOC. 


 


• El compte justificatiu presentat pel beneficiari detalla els costos directes agrupats per 


pla formatiu en lloc de presentar-los desglossats per acció formativa (article 15 de les 


Bases). Aquest fet no permet verificar que les despeses directes imputades per a cada 


acció formativa hagin estat meritades durant el seu període d’execució, així com que el 


nombre d’hores de docència justificades (justificació econòmica: relació de despeses) 


no superin el nombre d’hores efectivament realitzades (justificació tècnica: fulls de tem-


poralització del programa). 


 


• El compte justificatiu no inclou cap informe sobre el criteri de repartiment de les des-


peses generals tal com preveu la Instrucció 17/2011. Aquest fet no permet verificar la 


subvencionalitat d’aquestes despeses més enllà de la conformitat de l’informe d’au-


ditoria que acompanya el compte justificatiu. 


 


Expedient 6 


• El SOC va acceptar la sol·licitud de l’ajut tot i que aquesta va ser presentada fora del 


termini establert a la convocatòria del 2009. 


 


• El certificat de qualitat en matèria de formació presentat pel beneficiari i els certificats 


de solidesa de les adreces on s’havien de realitzar les accions no estaven vigents en el 


moment de l’atorgament de l’ajut. 


 


• La sol·licitud presentada pel beneficiari, d’acord amb el contingut de les fitxes de les 


accions, indica que la formació de les accions 1, 5, 8, 43, 49, 61 i 262 correspon a 


 


 


36. Especialitat formativa segons la resolució: TMVC40 (Conductor d’autobús). Especialitat formativa segons el 


compte justificatiu: TMVC41 (Conductor de vehicles classe D). 
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formació teòrica. D’acord amb l’article 29 de les bases és requisit que totes les accions 


incloguin formació teòrica i pràctica. De la documentació de seguiment de les accions 


no s’ha pogut comprovar que les accions hagin inclòs formació pràctica. 


 


• El contingut de la sol·licitud corresponent a la versió entregada en paper i la versió me-


canitzada a través del GIA mostren un nombre d’alumnes diferents per a cadascuna de 


les accions. Contràriament al que estableix l’article 3.2.2 de la circular 5/200837 s’ha 


observat que el SOC ha considerat com a correctes les dades introduïdes en el GIA en 


lloc de les dades corresponents al suport paper sense que hi consti cap motivació a 


l’expedient. Si s’hagués considerat el nombre d’alumnes indicat en la versió paper, la 


puntuació de la sol·licitud hagués estat inferior. 


 


• Durant el procés de valoració de les sol·licituds38 el beneficiari va sol·licitar que es revi-


sés la puntuació del criteri b.1 (informe valoratiu de les entitats) que havia elaborat el 


tècnic del SOC. Tot i que inicialment el tècnic i el director de l’oficina territorial del SOC 


es van ratificar en la seva valoració, finalment el tècnic va revalorar el criteri b.1, accep-


tant parcialment les al·legacions presentades pel beneficiari. 


 


Per tal de garantir el principi d’igualtat de tots els sol·licitants el SOC hauria d’haver 


indicat al beneficiari que presentés les al·legacions d’acord amb el procediment esta-


blert en l’article 13 de la convocatòria del 2009, és a dir una vegada el SOC hagués 


comunicat la resolució d’atorgament o denegació dels ajuts i no pas durant el procés 


de valoració. 


 


• Els comprovants justificatius de les assegurances dels alumnes contractades pel bene-


ficiari no permeten identificar que corresponguin als cursos subvencionats pel SOC. 


Aquests comprovants únicament indiquen que l’activitat assegurada correspon a cursos 


de formació de manera genèrica, sense especificar els cursos que corresponen a la 


convocatòria FOAP 2009. 


 


• Tot i que durant el període de pràctiques en empreses dins de l’acció formativa la 


docència va ser realitzada, segons la fitxa de control d’assistència i valoració final de 


pràctiques, per experts diferents als que s’indiquen en la justificació econòmica, el SOC 


ha considerat com a subvencionable la totalitat d’aquesta despesa (acció 249). 


 


 


 


37. Instrucció de tramitació de les convocatòries i de les sol·licituds dels programes de qualificació professional 


que es resolen mitjançant procediment de concurrència competitiva. 


38. El GIA permet que els sol·licitants puguin consultar el procés de valoració de les sol·licituds a mesura que 


aquest s’està desenvolupant, és a dir, abans que el SOC resolgui els atorgaments i/o les denegacions dels 


ajuts. 
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• El beneficiari va presentar les al·legacions contra la revocació parcial de l’ajut més enllà 


del termini establert en la resolució de revocació. Tot i això, el SOC les va estimar 


parcialment. 


Expedient 7 


• Tot i que el beneficiari va presentar un recurs d’alçada contra el procés d’atorgament 


dels ajuts en el qual al·legava que el SOC havia valorat incorrectament el criteri c.2.1 


(programació de tots els continguts d’una especialitat), el SOC va desestimar les al·le-


gacions presentades adduint el fet que es tractava d’una valoració objectiva i que per 


tant, si la puntuació havia estat de 0 punts era perquè havia sol·licitat menys del 50% de 


les especialitats del pla formatiu.  


 


A partir de la revisió per part de la Sindicatura de Comptes de la sol·licitud del be-


neficiari s’ha observat que el SOC va valorar incorrectament aquest criteri.  


 


• Tot i que per a la convocatòria del 2010 el SOC va atorgar al beneficiari 0,78 M€ mit-


jançant dues resolucions (3.5.2010 i 11.11.2010), únicament va publicar en el DOGC la 


corresponent al 3.5.2010 (0,57 M€). 


 


• Les declaracions de baixa dels alumnes de les accions formatives 12, 56 i 108 no estan 


signades.  


 


• El SOC va autoritzar la inscripció de 4 alumnes en accions que corresponen a especia-


litats diferents.39 D’acord amb l’article 6.3 de la convocatòria, un alumne únicament es 


pot inscriure en diferents accions formatives de la mateixa especialitat. 


 


• Per a l’acció 56 la resolució d’atorgament preveia la realització de pràctiques no laborals 


en empreses fora de l’acció formativa. S’ha observat que únicament set dels catorze 


alumnes van realitzar aquestes pràctiques, sense que a l’expedient s’indiqui cap 


motivació de la manca de realització de les pràctiques per a la resta dels alumnes. 


 


• La documentació justificativa inclosa en l’expedient no conté el justificant de pagament 


de l’assegurança dels alumnes. 


 


• El compte justificatiu presentat pel beneficiari detalla els costos directes agrupats per 


pla formatiu en lloc de presentar-los desglossats per acció formativa (article 15 de les 


 


 


39. Acció 29: IFCI21FT (Comunicacions informàtiques: administració de xarxes wireless). Acció 108: ELET12_M04 


(Localització d’avaries en equips i sistemes informàtics). 
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Bases). Aquest fet no permet verificar que les despeses directes imputades per a cada 


acció formativa hagin estat meritades durant el seu període d’execució, així com que el 


nombre d’hores de docència justificades (justificació econòmica: relació de despeses) 


no superin el nombre d’hores efectivament realitzades (justificació tècnica: fulls de 


temporalització del programa). 


 


• El compte justificatiu entregat pel beneficiari no inclou cap informe sobre el criteri de 


repartiment de les despeses generals tal com preveu la Instrucció 17/2011. Aquest fet 


no permet verificar la subvencionalitat d’aquestes despeses més enllà de la conformitat 


de l’informe d’auditoria que acompanya el compte justificatiu. 


 


• No s’ha pogut comprovar que el beneficiari presentés la relació de despeses en el su-


port electrònic indicat en la Guia per a la justificació econòmica. Únicament s’ha pogut 


comprovar la seva presentació en suport paper. 


 


• El SOC ha considerat subvencionable 9.452 € corresponents a despeses pagades fora 


de la data límit establerta a la normativa (article 6.2 de l’Ordre TRE/395/2008, modificada 


per l’Ordre TRE/260/2009, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de 


les subvencions previstes en els programes de PAO que gestiona el SOC). 


 


Expedient 8 


• El SOC va acceptar la sol·licitud de l’ajut tot i que va ser presentada fora del termini 


establert a la convocatòria del 2009. 


 


• La documentació que acompanya la sol·licitud que consta a l’expedient no conté el 


certificat de qualitat vigent en matèria de formació. 


 


• La sol·licitud presentada pel beneficiari, segons el contingut de les fitxes de les accions, 


indica que la formació de les accions 1, 2, 3, 4, 5 i 6 correspon a formació teòrica. 


D’acord amb l’article 29 de les Bases és requisit que totes les accions incloguin for-


mació teòrica i pràctica. De la documentació de seguiment de les accions no s’ha pogut 


comprovar que les accions hagin inclòs formació pràctica. 


 


• El preu/hora dels docents que participaven en l’acció 4 mostren diferències superiors al 


100%. 


 


• El SOC va subvencionar despeses que es van produir durant el mes anterior o posterior 


a l’execució de les accions formatives sense que el beneficiari justifiqués la necessitat 


que aquestes despeses es produïssin durant aquell període o la impossibilitat de 


generar-les durant el període d’execució de les accions; aquesta justificació és reque-


rida d’acord amb l’article 14.5 de les Bases. 
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• Per a l’acció 9 les hores de docència que s’assenyalen a la justificació econòmica són 


superiors a les que consten en els fulls de temporalització dels experts (justificació tèc-


nica) que alhora coincideixen amb les hores requerides en la resolució d’atorgament. 


Tot i que l’import de l’ajut pagat ha estat el que consta en la resolució, no hi ha evi-


dència fefaent de les hores realitzades segons la justificació econòmica i si aquestes 


han estat necessàries per tal de justificar l’import cobrat. 


 


Expedient 9 


• El SOC va acceptar la sol·licitud de l’ajut tot i que va ser presentada fora del termini 


establert a la convocatòria del 2010. 


 


• L’expedient no conté els certificats de solidesa de les adreces on es realitzen les ac-


cions formatives que han d’acompanyar la sol·licitud; conseqüentment no s’ha pogut 


verificar el compliment d’aquest requisit. 


 


• El contingut de la sol·licitud corresponent a la versió entregada en paper i la versió 


mecanitzada a través del GIA mostra diferències respecte del nombre d’accions corres-


ponents a dos plans formatius. El SOC ha considerat com a correctes les dades intro-


duïdes en el GIA en lloc de les dades corresponents al suport paper sense que consti 


cap motivació a l’expedient.40  


 


• El certificat de qualitat en matèria de formació presentat pel beneficiari no estava vigent 


en el moment de l’atorgament de l’ajut. 


 


• La sol·licitud presentada pel beneficiari indica, segons el contingut de les fitxes de les 


accions, que la formació de totes les accions fiscalitzades correspon a formació teòrica. 


D’acord amb l’article 29 de les Bases és requisit que totes les accions incloguin for-


mació teòrica i pràctica. De la documentació de seguiment de les accions no s’ha pogut 


comprovar que les accions hagin inclòs formació pràctica. 


 


• La data de notificació de l’atorgament de l’ajut supera el màxim de deu dies des del 


moment de la resolució. 


 


• El SOC va publicar parcialment al DOGC l’ajut atorgat (2,46 M€), restant per publicar 


l’atorgament de 0,04 M€, com a conseqüència de la rectificació d’ofici sobre la valoració 


de la sol·licitud que havia realitzat el mateix SOC. 


 


 


40. L’article 3.2.2 de la Circular 5/2008, de tramitació de les convocatòries i de les sol·licituds dels programes 


de qualificació professional que es resolen mitjançant el procediment de concurrència competitiva, estableix 


que “les dades mecanitzades hauran de coincidir amb les dades lliurades en suport paper per registre. En cas 


de no coincidir prevalen les dades en suport paper.” 
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• El beneficiari va presentar la justificació econòmica fora del termini indicat en les Bases. 


 


• Per a l’acció 297 el beneficiari va executar una especialitat formativa diferent de la indi-


cada en la resolució. A l’expedient no consta cap autorització de modificació per part 


del SOC, cosa que es requereix a la convocatòria. 


 


Expedient 10 


• La sol·licitud que hi ha a l’expedient no conté la documentació següent: certificat de 


qualitat vigent en matèria de formació, certificats de solidesa de les adreces on es rea-


litzen les accions formatives i còpia dels poders en què s’acreditin les facultats de 


representació dels signataris. 


 


• La notificació de l’atorgament de l’ajut va excedir el termini màxim de deu dies des de la 


data de la resolució. 


 


• El SOC va publicar parcialment al DOGC l’ajut atorgat (0,02 M€), restant per publicar 


l’atorgament de 0,18 M€, com a conseqüència de la rectificació d’ofici sobre la valoració 


de la sol·licitud que havia realitzat el mateix SOC. 


 


• El SOC va donar el vistiplau a un conveni de pràctiques de l’acció 3 on constava un 


alumne que no corresponia a aquesta acció. Per altra banda, un dels alumnes que 


estava inscrit en l’acció va realitzar les pràctiques sense que el seu nom figurés en cap 


dels convenis. 


 


• La resolució d’atorgament de l’ajut indica una única aula (Aula Teòrica de Cursos del 


carrer Aragó, 227, de Barcelona) per a l’execució de les accions 3 i 6 i les accions 4 


i 13. 


 


A partir de la justificació tècnica d’aquestes accions (control de signatures dels alumnes 


i fitxes de calendari de les accions) s’ha observat que el beneficiari va realitzar les 


accions 3 i 6 i les accions 4 i 13 en els mateixos dies i hores en el període comprés 


entre el 27 de setembre del 2010 i el 18 d’octubre del 2010. Cal dir que la documentació 


de seguiment de les accions no especifica en quines aules es realitzaven aquestes 


accions formatives. 


 


• El compte justificatiu presentat pel beneficiari detalla els costos directes agrupats per 


pla formatiu en lloc de presentar-los desglossats per acció formativa (article 15 de les 


Bases). Aquest fet no permet verificar que les despeses directes imputades per a cada 


acció formativa hagin estat meritades durant el seu període d’execució, així com que el 


nombre d’hores de docència justificades (justificació econòmica: relació de despeses) 


no superin el nombre d’hores efectivament realitzades (justificació tècnica: fulls de 


temporalització del programa). 
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• El SOC ha considerat subvencionable 1.235 € corresponents a despeses que van ser 


pagades amb posterioritat a la data límit establerta a la normativa. 


 


• Tot i que el beneficiari va presentar fora de termini diversos justificants acreditatius de 


les despeses que li havien estat requerits, el SOC els va acceptar.  


 


• A l’expedient no consta el justificant de la recepció per part del beneficiari de la reso-


lució d’inici de l’expedient de revocació de l’ajut. 


 


4) Observacions al fitxer d’ajuts facilitat pel SOC 


El fitxer d’ajuts d’aquesta línia facilitat pel SOC presenta les següents incidències: 


 


• Recull ajuts corresponents a altres línies de subvencions. A més, no inclou l’estimació 


dels recursos d’alçada presentats pels beneficiaris contra el procés de concurrència. 


També, s’ha observat que existeixen diferències respecte dels ajuts atorgats segons 


altres bases de dades com són el pla de control de la justificació econòmica de la con-


vocatòria del 2009, les propostes d’atorgament de la comissió avaluadora de les sol·lici-


tuds i els informes de la Intervenció Delegada. Així: 


 


Quadre 11. Ajuts atorgats de FOAP, 2009 i 2010 


Concepte 2009 2010 


Ajuts atorgats segons el fitxer facilitat pel SOC 69.959.462 79.521.596 


Ajuts que no corresponen a FOAP (a) (292.904) 0 


Duplicitats en el fitxer facilitat pel SOC (b) (312.920) 0 


Ajuts atorgats com a conseqüència de l’estimació de recursos (c) 950.200 944.922 


Diferències amb el Pla de control (d) 80.678 0 


Renúncies no incloses en el fitxer facilitat pel SOC 0 (1.789.464) 


Total atorgat 70.384.516 78.677.054 


Imports en euros. 


Notes: 


(a) Ajuts que corresponen a altres línies de subvencions, convenis i beques. 


(b) Els expedients 09/FOAP/098/0045221 i 09/FOAP/098/0045227 apareixen duplicats amb beneficiaris 


diferents (209.138 € i 103.782 €, respectivament). 


(c) A partir del llistat de recursos estimats facilitat per l’Assessoria Jurídica del SOC. Aquests ajuts han 


estat comptabilitzats en comptes pressupostaris corresponents a altres línies de subvencions (Sec-


tors prioritaris i emergents, Catàleg i qualificacions, Programes de formació i qualificació professio-


nal, Forma i contracta). 


(d) Expedients per als quals l’import atorgat segons el fitxer facilitat pel SOC és inferior a l’indicat al Pla 


de control: expedients 44179, 44578, 44527 i 45105 (200.390 €). Expedients per als quals l’import 


atorgat segons el fitxer facilitat pel SOC és superior a l’indicat al Pla de control: expedients 44216, 


44423, 44385 i 44727 (119.711 €). 


 


Com a resultat de l’ajustament d’aquestes diferències els ajuts atorgats per a les con-


vocatòries FOAP 2009 i 2010 van ser de 70,38 M€ i 78,68 M€, respectivament. Per al 
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2009 s’observa que el SOC va atorgar un import superior a l’import màxim previst a la 


convocatòria (70 M€). 


 


• Els ajuts atorgats segons l’acta de la comissió d’avaluació de la convocatòria del 2010 


és superior (16.830 €)41 respecte de l’import atorgat indicat en l’informe de fiscalització 


previ a l’atorgament de la Intervenció Delegada i respecte del fitxer d’ajuts del SOC. El 


SOC no ha justificat aquesta diferència. 


 


5) Informes del SCIPA 


A més de les observacions resultants de la fiscalització per part de la Sindicatura de 


Comptes de Catalunya, el SCIPA i l’Àrea de Justificació Econòmica del SOC van elaborar 


diversos informes corresponents als ajuts atorgats per a les convocatòries de la línia FOAP 


per a les convocatòries del 2009 i del 2010, així: 


 


• D’acord amb l’article 19.5 de les Bases el SOC va realitzar un pla de control per la 


revisió de les justificacions econòmiques presentades pels beneficiaris que complemen-


tava la revisió administrativa dels expedients de subvenció FOAP per a la convocatòria 


del 2009. El resultat d’aquest pla de control va ser d’un percentatge d’error de l’11,4% 


sobre l’import atorgat. 


 


Respecte de la convocatòria del 2010, a la data d’elaboració d’aquest informe el SOC 


encara està realitzant les proves de control. 


 


• En compliment de les funcions recollides a l’apartat b de l’article 60 del Reglament (CE) 


1083/2006, el SCIPA va elaborar un informe sobre les operacions corresponents a la 


convocatòria del 2010. 


 


Les irregularitats detectades pel SCIPA van ser les següents: 


 


 Mancances en la justificació dels percentatges d’imputació de les despeses directes •


dels personal adscrit al projecte. 


 Despeses no elegibles per estar fora del període elegible. •


 Errors en l’import de la factura justificada. •


 Pagament a un subjecte diferent de l’emissor de la factura. •


 Mancança d’un pla de verificació in situ (continguts i resultats). •


 


Com s’observa la majoria de les observacions coincideixen amb les incidències resul-


tants de la fiscalització de la mostra efectuada per la Sindicatura de Comptes de Ca-


talunya. 


 


 


41. Expedient 10/FOAP/119/0050774. 
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2.3.6. Línia Projectes innovadors (2010) 


2.3.6.1. Dades de la convocatòria 


Per l’Ordre TRE/293/2010, del 6 de maig, s’estableixen les bases que han de regir les sub-


vencions per a projectes innovadors cofinançades pel FSE i s’obre la convocatòria per al 


2010 i per l’Ordre TRE/340/2010, de 16 de juny, de modificació de l’Ordre TRE/293/2010, 


s’amplia el termini de presentació de sol·licituds. 


 


Les bases regulen les subvencions per a la realització de projectes innovadors per a la 


millora de la qualitat de l’ocupació i la cohesió social que es desenvolupin dins el marc del 


Programa operatiu del FSE de Catalunya 2007-2013, i per a la realització de projectes ocu-


pacionals i de desenvolupament local complementaris a la Llei de barris i al Pla d’ini-


ciatives de dinamització comarcal en el marc del mateix programa operatiu. 


 


Poden ser entitats beneficiàries les persones jurídiques, públiques o privades, que duguin 


a terme actuacions per a la millora de la qualitat d’ocupació a Catalunya d’acord amb els 


eixos estratègics fixats a les Bases. 


 


Així, els projectes subvencionables han de tenir com a finalitat fonamental la millora de la 


qualitat de l’ocupació i la cohesió social a Catalunya i han d’incidir en aspectes com l’es-


tabilitat, el nivell de qualificació, la seguretat, la igualtat d’oportunitats, la integració dels 


col·lectius amb majors dificultats, l’equilibri territorial, la competitivitat de les empreses i el 


suport de l’activitat econòmica, especialment l’impuls de sectors emergents i el foment de 


l’emprenedoria. Els projectes han de ser innovadors, integrals, sostenibles en el temps i 


susceptibles de ser transferits i han de demostrar la seva viabilitat tècnica i econòmica. 


 


En les sol·licituds cal definir les actuacions per a la correcta execució dels projectes i 


aquestes s’han d’emmarcar en una de les prioritats establertes (article 5 de les Bases) que 


alhora han de respondre a algun dels cinc eixos estratègics següents: 


 


• Canvis estructurals en sectors i empreses. Millora de l’ocupabilitat, la qualificació pro-


fessional i la competitivitat. 


• Impuls i desenvolupament de sectors emergents d’alt valor afegit. 


• Canvis estructurals vers la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. 


• Foment d’emprenedoria innovadora i de qualitat. 


• Equilibri territorial i cohesió social. 


 


La quantia subvencionable és fins al 75% del cost total elegible del projecte (100% si ho 


estableix la convocatòria), un 50% a càrrec del FSE i la quantia restant a càrrec del SOC. 


 


En l’article 8 es regulen les despeses directes i indirectes que són subvencionables i s’es-


tableix que es pot subcontractar parcialment l’execució del projecte amb el compliment 


dels requisits establerts. 
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El procediment de concessió és el de concurrència competitiva. La valoració de les 


sol·licituds consta de dues fases: fase de valoració tècnica (85% de la puntuació total del 


projecte) i fase de concurs (15% de la puntuació total del projecte). 


 


La dotació és d’11.500.000 € amb càrrec als pressupostos del SOC corresponents als 


exercicis 2010, 2011 i 2102. 


 


A l’Annex IV es detallen els expedients seleccionats per la fiscalització. 


 


A la data de finalització del treball de camp (juny 2014) l’estat dels expedients fiscalitzats 


és el següent: 


 


Quadre 12. Estat dels expedients de Projectes innovadors (2010) 


Expedient Import atorgat Import revocat Import renunciat Import liquidat (d) Estat de l’expedient 


1 200.700 0 0 200.700 (a) 


2 415.780 0 0 332.624 (c) 


3 500.374 0 0 400.299 (c) 


4 600.000 0 0 480.000 (b) 


5 534.324 0 0 427.459 (c) 


6 548.510 0 0 438.808 (c) 


7 655.468 0 0 524.374 (b) 


8 453.525 0 0 362.820 (b) 


9 292.556 0 0 234.044 (c) 


10 549.784 0 0 439.827 (c) 


Total 4.751.021 0 0 3.840.955  


Imports en euros. 


Notes: 


(a) L’expedient està finalitzat. 


(b) El SOC està revisant la justificació econòmica presentada pel beneficiari. 


(c) A l’expedient no consta que els beneficiaris hagin presentat la justificació econòmica. 


(d) Excepte en el cas de l’expedient 1 per al qual s’ha liquidat el 100% de l’ajut atorgat, per a la resta d’expedients 


el SOC únicament ha liquidat el 80% de l’ajut en concepte de bestreta, ja que encara estan sent revisats. 


 


 


2.3.6.2. Observacions 


De la revisió efectuada cal destacar les observacions següents: 


 


1) Observacions generals als expedients 


Sol·licituds i resolucions 


• El SOC no realitza comprovacions (mostreig o exhaustives) per a validar les declara-


cions responsables (compliment de certs requisits, manca de concurrència amb altres 
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ajuts, acreditacions per a acollir-se a minimis) que acompanyen a les sol·licituds presen-


tades pels beneficiaris. 


 


• Les entitats beneficiàries incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 6/1984, de la Sindica-


tura de Comptes42 han d’ajuntar a la sol·licitud l’acord de l’òrgan de govern que aprova 


la sol·licitud de la subvenció per aquesta convocatòria i de la reserva de partida pres-


supostària necessària per a dur a terme el projecte; en cinc dels deu expedients la 


documentació de la reserva de crèdit no es va presentar i tampoc no se’ls hi va requerir. 


 


• Respecte dels informes de valoracions de les sol·licituds: 


 


 Per a quatre dels criteris de valoració establerts a les bases, s’ha observat que en els •


informes es puntuen subcriteris que no consten a les bases i tampoc a la con-


vocatòria. 


 Les puntuacions atorgades per a cadascun dels criteris no està prou motivada, a •


parer de la Sindicatura. 


 D’acord amb les bases s’estableixen uns criteris per a la primera fase de valoració de •


fase tècnica i uns altres per a la valoració de la segona fase de concurs; de la 


documentació facilitada no s’obté evidencia de la valoració dels criteris en fase de 


concurs i, per tant, tampoc de la motivació; només consta la puntuació final. 


 Per a sis dels deu expedients revisats, els informes de valoració de la fase tècnica no •


estan signats; per tant, no s’ha pogut verificar que els projectes hagin estats valorats 


per la unitat competent en funció de l’eix d’actuació del projecte. 


 El SOC va denegar parcial o totalment la subvenció per a alguna de les actuacions •


(en sis dels deu expedients) sense que consti la proposta de denegació en l’informe 


de valoració dels tècnics, com requereixen les bases. 


 


• Respecte del contingut de la resolucions: 


 


 Les resolucions dels expedients 3, 5, 6, 9 i 1043 no identifiquen les entitats sol·licitants •


a les que se’ls concedeix la subvenció. A les resolucions únicament s’indica el nom 


de l’entitat promotora del projecte subvencionat i que, d’acord amb l’article 10.2 de 


les Bases, és la representant del projecte. 


 Les resolucions d’atorgament dels expedients 1, 3, 6 i 9 no permeten identificar •


clarament els compromisos assumits pels beneficiaris. 


 


 


42. Actualment Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


43. Arran de les al·legacions s’han eliminat de l’observació els expedients 4, 7 i 8. 
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Així s’ha observat que per als expedients en què el SOC va denegar parcialment al-


gunes de les actuacions sol·licitades (expedients 1, 3, 6 i 9) les resolucions no indiquen 


que part d’aquestes actuacions no són subvencionades. 


 


• Els beneficiaris d’aquells expedients per als quals el SOC va denegar parcial o total-


ment algunes de les actuacions sol·licitades (expedients 1, 3, 6 i 9 i expedients 2, 3 i 7, 


respectivament), van reformular les sol·licituds posteriorment a la comunicació de la 


resolució d’atorgament (en la qual també es deneguen les altres actuacions sol·li-


citades) per tal d’ajustar-se al seu contingut, tal com preveien les Instruccions d’inici i de 


seguiment de PIN del SOC. En cap cas el procés de reformulació de les sol·licituds 


estava previst a les bases (article 27 de la LGS). 


 


Justificació 


• El SOC no va constituir el Comitè de Seguiment que havia d’analitzar l’evolució general i 


seguiment dels projectes. 


 


• El SOC no disposava d’un pla de visites que permetés conèixer la totalitat de les actua-


cions que s’havien de revisar, els criteris de selecció que es van utilitzar així com els 


aspectes que calia revisar. 


 


• Al mes de juny del 2014, excepte per a l’expedient 1, el SOC encara està realitzant la 


revisió dels comptes justificatius (l’últim presentat per un beneficiari és del 29 de febrer 


del 2012). S’està incomplint abastament el termini màxim de revisió que és de sis mesos 


des de la presentació del compte justificatiu. 


 


D’acord amb les bases, per a efectuar el segon pagament (25%) a partir del segon 


trimestre del 201144 calia que l’entitat hagués presentat en els dos primers mesos del 


2011 la justificació econòmica parcial de les actuacions executades i finalitzades fins al 


31 de desembre del 2010. El SOC va autoritzar incorrectament el pagament d’aquesta 


segona bestreta, ja que en nou dels deu expedients no hi ha cap import justificat.45  


 


• El compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat social 


abans de procedir al pagament final només s’ha pogut constatar per aquells expedients 


que presenten informe d’auditoria del compte justificatiu (quatre de sis expedients), 


donat que en els expedients no hi ha cap certificat d’acreditació de dit requisit. 


 


 


44. Les bases preveuen el pagament de l’ajut en tres terminis: el 55% en el moment de comunicar l’inici del 


projecte subvencionat, el 25% durant el primer trimestre del 2010 (sempre que el beneficiari hagi presentat la 


justificació econòmica parcial de les accions executades i finalitzades fins al 31 de desembre del 2010) i el 


20% un cop el SOC hagi verificat que el projecte s’ha realitzat correctament. 


45. Arran de les al·legacions s’ha eliminat el text final de l’observació. 
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2) Observacions específiques dels expedients 


Expedient 4 


• En la documentació de la sol·licitud manca l’acord de govern que pel qual s’aprova la 


sol·licitud de la subvenció (en tractar-se d’una entitat sotmesa a l’àmbit d’actuació de la 


Sindicatura) [...].46 


 


• L’informe d’auditoria del compte justificatiu de les despeses subvencionables no espe-


cifica les imputables a cadascuna de les entitats que formen el partenariat, tal com es 


requereix en el Manual de suport per a la imputació de despeses; només apareixen 


detallades per tipologia de despesa. 


 


Expedient 5 


• A l’expedient manca el certificat de comunicació de la resolució al beneficiari. 


 


Expedient 6 


• Per a tres dels cinc beneficiaris del projecte subvencionat (UGT, CCOO i Associació 


d’Empresaris de l’Hospitalet), a l’expedient manca diversa documentació que forma part 


de la sol·licitud (poders de representació, NIF, escriptura de constitució/estatuts i de-


claració responsable sobre les remuneracions del personal directiu). 


 


• [...]47 


 


Expedient 8 


• [...]48 


 


• [...]49 


 


• Quant al pagament de la segona bestreta (25%), a més de l’observació indicada ante-


riorment (autorització sense cap import justificat), també s’ha observat que quatre de les 


entitats sòcies van presentar certificats en els quals constava que no estaven al corrent 


 


 


46. S’ha eliminat el text final de l’observació. En el tràmit d’al·legacions l’entitat ha aportat la documentació que 


mancava. 


47. S’ha eliminat l’observació. En el tràmit d’al·legacions l’entitat ha aportat la documentació que mancava. 


48. Arran de les al·legacions s’ha eliminat l’observació. 


49. S’ha eliminat l’observació. En el tràmit d’al·legacions l’entitat ha aportat la documentació que mancava. 
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del pagament de les obligacions amb la Seguretat social; tot i així, es va procedir al 


pagament de la bestreta. 


 


Expedient 9 


• El conveni de col·laboració entre les entitats que han de portar a terme les actuacions 


del projecte té data posterior a la data màxima de lliurament establerta per les Instruc-


cions d’inici i seguiment dels ajuts PIN 2010-2011. 


 


Expedient 10 


• No hi ha constància de la data en què es va presentar la sol·licitud, per la qual cosa no 


es pot verificar si es va presentar en termini. 


 


3) Informe del SCIPA 


A més de les observacions resultants de la fiscalització per part de la Sindicatura de 


Comptes de Catalunya, cal indicar que el SCIPA del SOC va elaborar un informe de com-


provació en compliment de l’article 60, apartat b, del Reglament (CE) 1083/2006, del Con-


sell, de l’11 de juliol del 2006 per a la convocatòria del 2010 (informe del 15 de novembre 


del 2013). La taxa d’error resultant de les irregularitats detectades en els expedients de la 


mostra de control va ser del 100% i el risc detectat en el control de sistemes va ser alt; així 


el SCIPA va proposar una correcció financera del 100% i que el SOC no certifiqués cap 


import al FSE, cosa a la que va accedir el SOC. Les irregularitats detectades van ser les 


següents: 


 


• Manca d’acreditacions dels pagaments. 


• Manca d’acreditació de les condicions per acollir-se a minimis. 


• Despeses fora del període com a conseqüència de canvis a les resolucions d’ator-


gament. 


• Incompliments de requeriments per a la subcontractació de l’execució del projecte. 


• Consulta de tres ofertes a proveïdors inconsistents o poc fiables. 


 


Donat que en sis dels deu expedients no consta que els beneficiaris hagin presentat la 


justificació econòmica i que per a tres dels deu expedients el SOC encara les està revisant, 


no es poden avaluar les incidències detectades pel SCIPA.  


 


 


2.3.7. Altres ajuts 


El detall d’expedients fiscalitzats corresponents a convenis i ajuts directes atorgats durant 


els exercicis 2009 i 2010 és el següent: 
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Quadre 13. Estat dels expedients d’altres ajuts 


Ref. Concepte i data d’atorgament Beneficiari 


Import 


atorgat 


Import 


revocat 


Import 


liquidat 


Estat de 


l’expedient 


1 Pròrroga projecte d’UPD Assistència 


tècnica als Agents Socials en els pro-


cessos de concertació 08/U/3/2 (pròr-


roga 2a fase) (Resolució del 9 de juliol 


del 2009) 


CCOO 536.631 (87.077) 449.554 (a) (d) 


2 Pròrroga projecte d’UPD Assistència 


tècnica als Agents Socials en els pro-


cessos de concertació 08/U/3/1 (pròr-


roga 2a fase) (Resolució del 3 de juliol 


del 2009) 


UGT 670.623 (82.206) 588.417 (a) (d) 


3 Programa PROFIT (Conveni de 18 de 


desembre del 2009) 


COPCA 50.000 0 50.000 (b) 


4 Desenvolupament d’un projecte per a 


la formació vers l’administració d’em-


preses per a l’any 2010 (Conveni de 


l’1 de setembre del 2010) 


Fundació 


privada 


Inform 


2.288.261 0 2.288.261 (c) 


Imports en euros. 


Notes: 


(a) L’expedient està finalitzat. 


(b) Malgrat els tècnics del SOC han finalitzat la revisió de l’expedient i han proposat la revocació de l’ajut, a la data de 


finalització del treball de camp (juny 2014) el SOC no havia iniciat el procediment de reintegrament. 


(c) A la data de finalització del treball de camp (juny 2014), el SOC està revisant la justificació econòmica presen-


tada pel beneficiari. 


(d) En la fiscalització dels expedients seleccionats s’han observat incidències que poden donar lloc a la revocació 


dels ajuts i que no han estat considerades pel SOC a l’hora de tancar l’expedient. 


 


A continuació s’indiquen les observacions específiques per cadascun dels expedients fis-


calitzats. Els expedients 1 i 2 es tracten de manera conjunta ja que van ser sol·licitats, 


tramitats i justificats d’acord amb la mateixa normativa. 


 


1) Expedients 1 i 2 


Cal dir que la Sindicatura de Comptes va realitzar l’informe 12/2012: Subvencions rebudes 


per les organitzacions sindicals de Catalunya. Exercici 2009. Aquest informe abastava la 


fiscalització dels ajuts atorgats a CCOO i a UGT que van ser pagats en el 2009 i que 


corresponien a l’execució de les fases 2a i 2b de l’expedient 1 i a les fases 1, 2a i 2b, de 


l’expedient 2.50 Donat que l’ajut corresponent a la fase 2b va ser atorgat en el 2009, la seva 


fiscalització forma part del present informe. En l’informe esmentat es van posar de manifest 


algunes de les observacions que han estat detectades en la fiscalització del present in-


forme (fases 2b, 3 i 4 dels dos expedients) i que són les següents: la manca de publicitat 


 


 


50. La fase 1 de l’expedient 1 es va pagar en el 2008. 
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dels ajuts atorgats, la inexistència del segell indicatiu de la subvenció justificada en els 


documents justificatius de despesa i l’avançament de bestretes pel 100% de l’import de 


l’ajut sense la constitució de garanties. 


 


Els ajuts que han estat objecte de fiscalització en el present informe corresponen a les 


fases 2b, 3 i 4 del projecte, que a la pràctica suposen la pròrroga de les fases 1 i 2a. Així: 


 


Quadre 14. Fases dels expedients 1 i 2 


Fases * 


CCOO (Expedient 1) UGT (Expedient 2) 


Calendari d’execució Atorgament Import  Calendari d’execució Atorgament Import  


1 Juny 2008–desembre 2008 26.05.2008 209.081 Juny 08–desembre 08 26.05.2008 239.324 


2a Desembre 2008–febrer 2009 18.12.2008 90.612 Desembre 2008–gener 2009 18.12.2008 60.518 


2b Març 2009–juny 2009 09.07.2009 118.469 Febrer 2009–juny 2009 03.07.2009 178.805 


3-4 Juny 2009–juny 2010 09.07.2009 418.162 Juny 2009–juny 2010 03.07.2009 491.818 


Total   836.324   970.465 


Imports en euros. 


* Les fases 1, 2a i 2b corresponen a l’estudi de la concertació territorial en el territori. Les fases 3 i 4 corresponen a 


l’elaboració d’un estudi socioeconòmic que aporti valor als processos d’avaluació, diagnosi i planificació d’estratègies 


territorials. 


 


Aquests expedients estan regulats per l’Ordre TRI/212/2005, del 27 d’abril, reguladora dels 


programes de millora de la qualificació professional (en concret, Capítol II, secció tercera: 


Unitats de promoció i desenvolupament), modificat per l’Ordre TRI/245/2007, del 29 de juny. 


 


De la revisió efectuada cal destacar les observacions següents: 


 


Atorgament 


• Al parer de la Sindicatura, el SOC va motivar l’atorgament dels ajuts dels expedients 


1 i 2 basant-se en uns criteris51 diferents als establerts en l’article 34 de l’Ordre 


TRI/212/2005.52 


 


• Els projectes dels expedients 1 i 2 ja havien estat subvencionats pel SOC per un perí-


ode de vuit i set mesos respectivament (fases 1 i 2a) amb possibilitat de pròrroga fins a 


assolir els dotze mesos (fase 2b). En el moment en què els beneficiaris van sol·licitar la 


 


 


51. Criteris emprats pel SOC: el projecte s’emmarca dins de les UPD; els beneficiaris són agents socials que 


van signar l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’econo-


mia catalana; acredita àmplia experiència en planificació, programació, desenvolupament i gestió de les PAO. 


52. Criteris establerts per TRI/212/2005: efecte multiplicador dels projectes, impacte dels projectes i necessitat 


dels mateixos, interrelació dels projectes entre les diferents PAO, caràcter innovador i participació de les ins-


titucions i les administracions així com dels diferents agents socials. 
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pròrroga corresponent a la fase 2b, també van sol·licitar una extensió de la pròrroga per 


a dotze mesos més (fase 3 i 4).53 


 


D’acord amb l’article 31.2 de l’Ordre TRI/212/2005 els projectes s’han d’entendre fina-


litzats una vegada transcorregut la durada determinada en la resolució d’atorgament; en 


aquests casos, dotze mesos (fases 1, 2a i 2b). La Sindicatura entén que el SOC no 


hauria d’haver considerat la pròrroga dels ajuts (fases 3 i 4) com a motiu de l’ator-


gament. 


 


• Els ajuts dels expedients 1 i 2 van ser autoritzats prèviament, per Acord de Govern, en 


ser superiors a 0,30 M€, però no van ser publicats en el DOGC. 


 


Justificació 


• Respecte de l’expedient 2, en alguns justificants54 de despesa originals presentats pels 


beneficiaris no hi consta cap segell indicatiu de la subvenció que es justifica així com si 


l’import del justificant s’imputa totalment o parcialment a la subvenció (article 6 de 


l’Ordre TRE/395/2008, de l’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació eco-


nòmica de les subvencions previstes en els programes de PAO que gestiona el SOC). 


 


Tampoc no hi ha cap segell indicatiu del moment en què els beneficiaris van entregar la 


documentació justificativa de cadascuna de les fases del projecte; per tant, no s’ha 


pogut verificar que el SOC hagués revisat aquesta documentació en un termini màxim 


de sis mesos (article 13.2 de l’Ordre/TRE 395/2008).55 


 


• El SOC no en deixa constància de les revisions efectuades quant a la documentació 


justificativa presentada pels beneficiaris. 


 


• A partir de la revisió de la justificació econòmica presentada pels beneficiaris s’han 


observat les següents incidències respecte de les despeses que el SOC ha considerat 


com a subvencionables: 


 


 La justificació no inclou cap document que permeti comprovar que el personal de •


direcció ha estat dedicat exclusivament als projectes subvencionats [...].56 Cal dir 


 


 


53. Tot i que al 2008 el beneficiari va sol·licitar la subvenció del projecte per a un any, el SOC va atorgar la 


subvenció corresponent únicament a les fases 1 i 2a, amb la possibilitat de prorrogar el finançament del pro-


jecte fins a un període total de dotze mesos (fase 2b). No es va preveure la possibilitat d’una altra pròrroga. 


54. Arran de les al·legacions s’ha modificat parcialment el text de l’observació. 


55. En el tràmit d’al·legacions l’entitat ha aportat les cartes d’entrega de documentació registrades. 


56. Arran de les al·legacions s’ha modificat parcialment el text de l’observació. 
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que el SOC ha considerat subvencionable la totalitat de les nòmines d’aquest per-


sonal durant el període d’execució dels projectes. 


 Respecte de l’expedient 2, el SOC va considerar subvencionables 1.573 € correspo-•


nents a despeses de la 3a fase del projecte i per a les quals les factures no indiquen 


els elements que són adquirits pel beneficiari. Per tant, no complien amb l’article 13 


de l’Ordre de l’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de 


subvencions. 


 Les despeses de funcionament (llum i comunicacions) de dues fases de l’expedient 2 •


van ser subvencionades pel doble de l’import que resulta de l’aplicació dels criteris 


d’imputació indicats pel beneficiari. Així el SOC ha considerat subvencionables 4.377 € 


i 4.157 € en excés, per a cadascuna de les fases respectivament. 


 La justificació sobre els criteris d’imputació de les despeses corresponents al rènting •


dels equips informàtics de l’expedient 2 no inclouen prou informació que permeti 


verificar el percentatge subvencionat.  


 


• Tot i que el SOC va informar favorablement sobre l’assoliment de les condicions esta-


blertes i el compliment de les finalitats per les quals es va concedir la subvenció, la 


memòria final presentada pel beneficiari de l’expedient 1 posa en dubte el compliment 


dels objectius del projecte subvencionat. En concret diu: “No està clar que el programa 


en la seva formulació actual, respongui a les necessitats específiques del territori (...) la 


realització dels productes del projecte és percebuda com una tasca necessària per la 


justificació del projecte però aliena a les expectatives del sindicat respecte de la funció 


de les UPD.” 


 


Pagament 


• El SOC va pagar la totalitat de l’import com a bestreta sense demanar als beneficiaris la 


constitució de garanties incomplint l’article 6.1 de l’Ordre TRI/211/2005. 


 


• El contingut dels expedients 1 i 2 no permet verificar que els beneficiaris es trobessin al 


corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat social prèviament a l’ator-


gament i abans dels pagaments dels ajuts. 


 


2) Expedient 3 


L’objecte del conveni fiscalitzat és el desenvolupament del Programa per a la restauració 


orientat a la formació integral dels treballadors (PROFIT) adreçat a professionals respon-


sables de l’atenció al client del sector del comerç i els serveis, que no haguessin tingut 


accés a formació concreta en tècniques d’atenció a la clientela i de servei i que tinguin poc 
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o cap coneixement de llegua catalana durant 2009. Tot i que el cost del programa era de 


0,90 M€, el SOC va participar amb l’aportació de 0,05 M€. 


 


El SOC va pagar la totalitat de l’import en el moment de la signatura del Conveni. 


 


Les observacions més destacables resultants de la fiscalització han estat les següents: 


 


• El SOC va elaborar un informe general de la documentació de seguiment i justificació 


del conveni amb opinió negativa quant a la justificació presentada pel Consorci de Pro-


moció Comercial de Catalunya (COPCA) (que s’ha de realitzar d’acord amb l’Ordre 


TRE/395/2008) i amb la proposta, de forma correcta, al parer de la Sindicatura, del rein-


tegrament total de l’import avançat pel SOC. Els motius que s’exposen i que justifiquen 


el reintegrament de l’import són els següents: 


 


 El COPCA únicament va justificar l’execució de trenta-quatre de les cent-quaranta •


accions formatives previstes en el conveni. 


 El COPCA va formalitzar els convenis amb les empreses on es realitzaven les ac-•


cions formatives posteriorment a la seva execució. 


 Les fitxes dels alumnes que van participar en les accions formatives no estaven •


signades. 


 La data d’emissió dels justificants de despesa són anteriors a l’execució de les ac-•


cions formatives (article 6.4 de l’Ordre TRE 395/2008). 


 


Tot i que aquest informe va ser elaborat el 14 de març del 2012, a la data de finalització 


del treball de camp de fiscalització (juny 2014) el SOC encara no havia iniciat el pro-


cediment de reintegrament. 


 


3) Expedient 4 


Des del 2007 el SOC ha formalitzat convenis anuals amb la Fundació privada Inform 


(FP Inform) per al desenvolupament d’accions formatives en l’especialitat de tècnic de 


gestió de PIME (ADGA50) mitjançant la metodologia del programa SEFED.57 L’objecte del 


conveni fiscalitzat correspon a l’anualitat 2010. 


 


Aquest conveni està subjecte a la LGS i a l’Ordre TRE 395/2008 quant a la justificació 


econòmica. 
 


 


57. La FP Inform és titular del programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives). Aquest pro-


grama es caracteritza per la rèplica de situacions reals de treball mitjançant la simulació d’empreses com a 


metodologia d’aprenentatge. Les accions formatives són desenvolupades en entitats que formen part de la FP 


Inform i també en la pròpia FP Inform. 
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Per a la verificació de l’execució de les accions formatives subvencionades s’han seleccio-


nat cinc de les quaranta-set accions que consten al conveni (accions 3, 9, 24, 36 i 41).58 


 


Les observacions que cal destacar de la fiscalització efectuada són les següents: 


 


Sol·licitud i atorgament 


• D’acord amb el que s’estableix al conveni, l’únic beneficiari de l’ajut atorgat pel SOC ha 


estat la FP Inform. Tot i això, les entitats que formen part de la FP Inform i que executen 


directament les accions formatives, haurien d’haver estat també considerades com a 


beneficiaris de la subvenció i haver signat el conveni (article 11 de la LGS). 


 


• L’expedient no recull cap document que permeti garantir que els beneficiaris com-


pleixen amb els requisits establerts en l’article 90 bis i 92 bis de la LFPC i en l’article 13 


de la LGS (requisits per tenir la condició de beneficiari). 


 


• La sol·licitud de l’ajut presentada per la FP Inform no defineix les fonts de finançament 


de l’activitat ni tampoc presenta un pressupost clar i definit del projecte. Només indica 


el cost unitari de cada acció formativa. De la mateixa manera el pressupost que apareix 


en el conveni tampoc és clar i definit. Aquest fet suposa incomplir amb l’article 3 de 


l’Ordre de l’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i sub-


vencions. 


 


Publicitat 


• El SOC no va publicar en el DOGC l’ajut atorgat. 


 


Pagament 


• Tot i que en l’informe de la Intervenció Delegada previ a l’atorgament de l’ajut es reco-


manava que es restringís l’atorgament de bestretes a la totalitat de l’ajut sense aportació 


de garanties, en el conveni es va establir el pagament de la totalitat de l’ajut després de 


la seva signatura sense la constitució de cap garantia. 


 


Requisits de les accions 


• Per a totes les accions fiscalitzades s’ha observat que van participar alumnes que no 


complien amb els requisits acadèmics mínims establerts en el programa formatiu de 


l’especialitat ADGA50. Tot i això, el SOC ha considerat com a subvencionable la des-


pesa corresponent a aquests alumnes. 


 


 


58. Els organismes que han executat les accions formatives seleccionades han estat, a més a més de la pròpia 


FP Inform, les entitats següents: Escola Pía de Mataró (acció 3); Ajuntament de Sant Pere de Ribes (acció 9); 


Ajuntament de Lleida (acció 24); Aula 7 de Manresa (acció 36); Escola Pía de Sant Antoni (acció 41). 
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• D’acord amb els requisits d’experiència professional mínima establerts en el mateix pro-


grama formatiu, s’ha constatat que un dels experts que va participar en la docència de 


l’acció 36 no complia el requisit de tres anys d’experiència en tasques de gestió admi-


nistrativa. 


 


Justificació 


• L’Annex II del conveni estableix que la Fundació privada Inform haurà de presentar 


d’una sola vegada, la totalitat de la justificació econòmica de les accions contemplades 


en el Conveni. Cal dir que el beneficiari va justificar la subvenció de forma parcial en 


tres moments diferents: el 30 de maig del 2011 la documentació justificativa correspo-


nent a 22 cursos; el 10 de novembre del 2011, la corresponent a 25 cursos i el 27 de 


gener del 2012, l’informe d’auditoria i altres documents justificatius. A més, la presen-


tació de les dues últimes justificacions parcials es va realitzar més enllà del termini 


màxim establert pel conveni (31 de maig del 2011). Tot i això, el SOC va acceptar la 


totalitat de la documentació presentada. 


 


• Respecte de les despeses dels formadors, l’Annex II del conveni únicament estableix 


que el beneficiari havia de justificar la presència de tres formadors per cada itinerari 


formatiu (duració de cada acció formativa: 644 hores). De la revisió de la documentació 


de despeses de les cinc accions fiscalitzades es desprèn el següent: 


 


 S’indica el nom dels formadors per a cada acció i efectivament consten en un mínim •


de tres, però el nombre d’hores impartides consten globalment; és a dir, no s’espe-


cifica el nombre d’hores impartides per a cada formador de manera individual. 


 Les entitats han imputat un import de despesa i un nombre d’hores de docència molt •


diferent per a cada acció formativa; així: 


 


Quadre 15. Docència de la FP Inform 


Acció Hores de docència Import 


3 888 25.958 


9 * 24.275 


24 * 34.176 


36 1.932 18.018 


41 1.932 20.409 


Imports en euros. 


* La relació de despeses no indica la totalitat del nombre d’hores de docència. 


 


 La justificació econòmica presentada per les entitats inclou despeses de preparació, •


tutoria i seguiment molt diferents per a cada acció; així: 
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Quadre 16. Preparació, tutoria i seguiment de la FP Inform 


Acció Hores de preparació, tutoria i seguiment Import 


3 102 3.816 


9 * 14.428 


24 * 4.845 


36 105 2.540 


41 644 12.784 


Imports en euros.  


* La relació de despeses no indica el nombre d’hores de preparació, tutoria i 


seguiment. 


 


El conveni no estableix un nombre mínim i màxim d’hores de docència i de preparació, 


tutoria i seguiment que han de ser realitzades i subvencionades. Cal dir, però, que la 


documentació suport aportada no permet constatar la justificació del nombre d’hores de 


docència així com el nombre d’hores de preparació, tutoria i seguiment de les accions 9 


i 24. 


 


• Per a cap de les accions fiscalitzades s’ha pogut verificar que aquells alumnes que van 


ser baixa de les accions formatives per col·locació i que, d’acord amb la normativa han 


estat subvencionats, efectivament han ocupat un lloc de treball. Malgrat els responsa-


bles del SOC assenyalen que fan les comprovacions telemàticament, en els expedients 


no queda constància del control efectuat pel gestor. 


 


• Per a l’acció 24 el justificant de l’assegurança dels alumnes no permet comprovar si 


correspon a l’acció subvencionada. 


 


• L’entitat que va executar l’acció 3 no va comunicar en la declaració per a la justificació 


de la subvenció si havia rebut cap altre ingrés per al finançament de la mateixa acció 


subvencionada i tampoc la seva situació fiscal a efectes de la tributació per l’IVA 


(activitat exempta o regla de prorrata). 


 


• El compte justificatiu de l’acció 36 inclou despeses de docència d’un expert que no va 


participar en l’acció formativa (no consta en la documentació de seguiment de l’acció: 


temporalització mensual). De la mateixa manera també es justifiquen vint-i-cinc hores de 


docència per a un altre expert que segons la documentació, només va participar en 


cinc hores de l’acció formativa. A més, per a aquesta mateixa acció l’expedient no conté 


els qüestionaris de qualitat elaborats pels alumnes sobre l’acció formativa. 


 


• La documentació corresponent a les accions 9 i 24 presenta despeses de docència 


corresponents al mes d’agost del 2010, període en el qual no es realitzava cap acció 


formativa. 


• El compte justificatiu presentat no especifica el criteri de repartiment que s’ha seguit per 


a la imputació d’alguna de les despeses directes (en concret, despeses d’amortització 


d’equips didàctics i plataformes). 
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Altres 


• El contingut dels informes de visita in situ realitzats pels tècnics del SOC no és ho-


mogeni, observant-se diferències quant a l’abast de revisió. 


 


Cal dir que el SOC no disposava d’un pla de visites que permetés conèixer la totalitat de 


les accions que s’havien de revisar, els criteris de selecció que s’havien d’utilitzar així 


com els aspectes que calia revisar. 


 


• A l’expedient no hi ha constància que es constituís la Comissió Tècnica Mixta, prevista 


en el conveni, per a fer el seguiment de la implantació del projecte i l’avaluació dels 


paràmetres de qualitat.  


 


• El SOC no tenia designada cap persona responsable del seguiment del conveni. 


 


• Només s’ha pogut revisar la documentació referida a la revisió tècnica de tres de les 


accions fiscalitzades (les accions 9, 36 i 41). 


 


• A la data de finalització del treball de camp de la fiscalització (juny 2014) el SOC no 


havia revisat la justificació econòmica de la subvenció, superant així el període màxim 


establert en l’article 13 de l’Ordre TRE 395/2008 (sis mesos).  


 


• El SOC no ha comprovat si l’entitat beneficiària disposa d’un sistema de comptabilitat 


separat o codi comptable idoni per identificar les despeses justificades; així mateix, 


tampoc ha comprovat que els documents comptables identifiquin suficientment el cofi-


nançament de la despesa pel FSE. 


 


• L’entitat beneficiària, no ha informat del nivell d’inserció dels alumnes participants a les 


accions formatives, tal com requereix la clàusula vintena del conveni. 


 


Informe del SCIPA 


Cal assenyalar que el SCIPA va revisar el conveni signat amb la FP Inform corresponent al 


2009 i en les conclusions va establir una taxa d’error del 7,8% i un risc mig en els sistemes 


de control. Com a conseqüència, es va aplicar una correcció financera del 10% en l’import 


dels ajuts. 


 


Les incidències més destacades que s’indicaven a l’informe del SCIPA eren les següents: 


a) Manca de documentació justificativa del criteri d’imputació de les despeses. 


b) Manca de documentació justificativa, pagaments fora de termini i conceptes no ele-


gibles com són dietes d’alumnes i amortització de mobiliari. 


c) No hi ha cap responsable de l’expedient. 


d) No es disposa de la major part de la documentació de l’expedient (valoració de la 


sol·licitud, informe final de justificació, etc.). 
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e) No es realitza verificació in situ de les accions cofinançades. El seguiment realitzat pels 


gestors ha estat de revisió de la documentació enviada. 


f) Manca un criteri unificat per a les entitats participants en referència a la justificació dels 


criteri d’imputació (preu/hora, percentatges imputats, etc.). 


g) Les instruccions són contradictòries pel que fa als conceptes elegibles i als no ele-


gibles. 


h) Part de la documentació justificativa no està estampillada. 


 


En la revisió realitzada per la Sindicatura de Comptes del conveni corresponent al 2010 es 


posen de manifest les observacions a, b, c, f i h assenyalades per al 2009. 


 


 


 


3. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 


Les observacions resultants de la fiscalització corresponent a l’atorgament de subvencions 


en els exercicis 2009 i 2010 s’exposen de manera detallada línia per línia (observacions 


generals a les bases, observacions generals a tots els expedients i observacions espe-


cífiques dels expedients), en el capítol 2 d’aquest informe. 


 


En aquest apartat de conclusions, es presenten les observacions i, si escau, les recoma-


nacions, referides a la gestió de les subvencions considerades en el seu conjunt i expo-


sades d’acord amb la temàtica concreta. 


 


Referides a la gestió 


 


1) El SOC disposa de diversos sistemes d’informació (entre els quals els fitxers d’ajuts de 


cada línia) però no disposa d’una base de dades íntegra de les subvencions gestiona-


des el que no permet conèixer de manera puntual i immediata les subvencions ator-


gades en un exercici determinat i tampoc fer el seguiment de l’estat de tramitació en el 


procediment.  


 


Aquests sistemes d’informació inclouen tant sistemes automatitzats com altres que no 


ho estan, fet que comporta que la gestió de les diferents línies no sigui homogènia i 


que no sigui possible fer un seguiment global de cadascuna de les subvencions ator-


gades en cadascuna de les convocatòries (sol·licitud, comprovacions, execució, jus-


tificació). 


A més, els fitxers dels ajuts atorgats facilitats, d’algunes de les línies seleccionades, 


contenen errors (imports corresponents a altres línies, no imputació de les renúncies, 


manca d’inclusió dels imports atorgats a resultes de recursos estimats i inclús dades 


duplicades). Aquests fets indiquen que els sistemes utilitzats no són una eina eficaç de 


control en la gestió dels ajuts. 
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Per tal de portar a terme una gestió correcta, homogènia i integral de totes les subven-


cions, el SOC hauria d’establir els procediments necessaris per tal que les operacions 


siguin gestionades per sistemes d’informació automatitzats que garanteixin la incor-


poració automàtica de la informació a una base de dades íntegra. 


 


2) El SOC disposa d’un programa concret per als ajuts a la formació: el GIA (Gestió Inte-


grada d’Accions); amb aquest programa es gestiona tot el procés de les subvencions 


a la formació, excepte la fase de comprovació de la justificació econòmica. De totes 


maneres en la fiscalització d’aquests ajuts s’han detectat diverses incidències que han 


estat conseqüència d’errors del programa (vegeu l’apartat 2.3.5.2).  


 


Cal assegurar que les valoracions de les sol·licituds que es realitzen automàticament 


mitjançant el GIA corresponen a les que s’obtenen de l’aplicació dels criteris establerts 


a les convocatòries, a les resultants de les dades comunicades pels beneficiaris i a les 


indicades en els informes tècnics efectuats pels responsables del SOC. 


 


3) La gestió de les subvencions es realitza tant des dels serveis centrals com des de les 


cinc delegacions territorials; a resultes de la fiscalització s’ha observat que no hi ha una 


aplicació informàtica que centralitzi la informació o bé una persona que en sigui la 


responsable i, a més, no hi ha un circuit d’informació àgil i eficaç entre les diferents 


delegacions i els serveis centrals. 


 


Cal que el SOC implementi els procediments adients (informàtics i/o persona coordi-


nadora i responsable) per tal que hi hagi una adequada comunicació entre els serveis 


centrals i les delegacions territorials quant a les subvencions que es gestionen. 


 


4) No hi ha una adequada segregació de funcions entre els participants en tot el procés 


de la tramitació: en concret, en la línia Sectors prioritaris i la línia Formació d’oferta el 


mateix gestor rep la sol·licitud, la valora, fa els informes tècnics i comprova les justifi-


cacions (en el FOAP, al 2010, ja se segrega la funció de la comprovació de les justifi-


cacions). Aquest fet representa una important debilitat de control intern. 


 


Cal definir i assignar clarament les funcions de les persones que han d’intervenir en tot 


el procediment de gestió de les subvencions de manera que s’estableixi una segre-


gació adequada que garanteixi un control intern fiable i eficient. 


 


5) S’ha constatat la complexitat normativa de les convocatòries de subvencions per aco-


llir-se als programes de formació. Aquesta complexitat interpretativa que afecta tant a 


les normes del propi departament com a disposicions de rang superior, repercuteix, en 


primera instància, en els gestors del SOC, però també en els aspirants a la subvenció, 


als beneficiaris i, fonamentalment, als usuaris d’aquest servei.  


 


Cal simplificar la normativa que regula cada convocatòria per tal d’evitar la inseguretat 


jurídica de tots els sol·licitants i beneficiaris; a més aquesta simplificació ha de suposar 


també una millora en els procediments de revisió i supervisió per part dels gestors en 


totes les fases de la tramitació.  
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6) S’ha constatat que en general els expedients no estan degudament ordenats ni se-


gueixen un criteri homogeni i comú quant a la seva organització. Es troba a faltar la 


unitat d’expedient: la documentació suport de la tramitació del procediment es troba 


dispersa; a més, en ser, la majoria, en paper, a vegades la documentació no està cor-


rectament arxivada.  


 


És fonamental que el SOC estableixi un nou sistema i mètode d’organització i arxiu 


documental que sigui comú a tota l’organització; a més cal tendir a la unitat d’expe-


dient. La implantació gradual de sistemes telemàtics (digitalització de documents, 


signatura electrònica, etc.) suposaria una millora substancial en tot el procediment de 


gestió. 


 


7) La documentació que consta als expedients, en molts aspectes (vegeu les observa-


cions posteriors referides a les verificació en les diferents fases del procediment) no 


acredita de forma fefaent el compliment dels requisits per part dels beneficiaris i 


tampoc dóna evidència de les tasques de control i verificació efectuades pels gestors, 


ja que aquestes no queden degudament documentades. A més, els documents suport 


de les revisions no estan estandarditzats. 


 


Cal que el personal responsable deixi constància fefaent, clara i objectiva de les 


revisions i controls efectuats en cadascuna de les fases de la tramitació. A aquests 


efectes cal que s’elaborin formularis de verificació estandarditzats per a cadascuna de 


les línies de subvencions i per a cadascuna de les fases de la gestió dels expedients. 


 


8) El SOC fa visites in situ per a verificar el compliment de les obligacions per part dels 


beneficiaris, però no elabora un pla de visites previ on s’expliciti la població a revisar, 


els criteris de selecció de la mostra i l’abast de les revisions. A més, en la revisió dels 


informes d’aquestes visites s’ha observat que el seu contingut no és uniforme i que 


manca informació que evidencií tant el compliment dels requisits per part del benefi-


ciari com la pròpia tasca de control efectuada. 


 


És necessari que el SOC elabori per a cada convocatòria un pla de visites in situ als 


beneficiaris als efectes de comprovar el compliment de les seves obligacions. Aquest 


Pla ha de contemplar la població/univers, els criteris per a establir la mostra i l’abast 


dels aspectes a revisar. A més cal que els gestors elaborin els corresponents informes 


d’aquestes visites amb la informació clara i suficient per permetre validar que aquestes 


visites s’han efectuat i que han complert amb el seu objectiu. 


Referides a les fases de la tramitació 


 


Sol·licitud i atorgaments 


9) En el document de sol·licitud de la subvenció i/o documents que s’acompanyen es fan 


constar, per part del beneficiari, diferents aspectes de caràcter general com son: con-
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currència amb altres ajuts que financin el mateix objecte, declaracions responsables 


d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; i altres as-


pectes específics en funció de la línia que es tracti: declaració responsable que els 


treballadors pels quals es demana la formació estan donats d’alta a l’empresa sol·li-


citant, acord de l’òrgan de govern que aprova la sol·licitud de la subvenció, tipus d’a-


creditació d’assistència o aprofitament que obtindran els alumnes, entre altres. S’ha 


constatat que el SOC no té establerts els procediments adequats (mostreig o altres) 


per tal de comprovar que la informació que es fa constar és correcta o bé, quan ho fa, 


els resultats de les comprovacions no estan documentats. 


 


Cal que el SOC estableixi els mecanismes adients per a poder verificar i acreditar de 


forma fefaent que la informació que fan constar els beneficiaris (concurrència amb 


altres ajuts, estar al corrent de les obligacions tributàries, i altres tipus de declaracions 


responsables segons de la subvenció que es tracti) és correcta. 


 


10) Pel que fa a l’atorgament, s’han detectat diversos tipus d’incidències, entre les que cal 


destacar les que s’assenyalen a continuació: 


 


• Resolucions d’atorgament dictades fora del termini establert a les bases i/o convo-


catòria; en concret, per a les línies FORMA’T, Crèdit formació per al treball i ESAL, 


totes les resolucions han estat dictades fora de termini. 


 


• Les bases de les línies FORMA’T i Crèdit formació per al treball, preveuen el proce-


diment de concessió directa o reglada que suposa que, complint-se el requisits, els 


atorgaments es fan per ordre de data de presentació de les sol·licituds, fins exhaurir 


la partida pressupostària. Cal observar que el SOC no disposa de cap base de 


dades o altre mitjà, per a comprovar que s’ha seguit l’ordre de presentació. 


 


• A parer de la Sindicatura, les resolucions d’atorgament d’algunes línies no contenen 


en tots els casos la informació que hauria de contenir; així, per exemple, en la línia 


Crèdit formació per al treball no s’indiquen les condicions i els terminis per a la 


realització de les activitats formatives; per a la línia de Projectes innovadors, en ge-


neral no s’identifiquen les entitats beneficiàries (només l’entitat promotora) i no 


s’identifiquen els compromisos que assumeixen els beneficiaris. 


• Quant a la publicació de les resolucions d’atorgament cal assenyalar que els ajuts 


directes a CCOO i UGT no es van publicar. 


 


11) El SOC no demana la constitució de garantia per part del beneficiari en els casos en 


que s’efectuen bestretes per un import total o parcial de la subvenció atorgada. 


 


Es recomana que el SOC requereixi la constitució de garanties, quan escaigui, per part 


de les entitats beneficiàries, amb anterioritat al pagament de les bestretes i que 


aquesta obligació es faci constar a les convocatòries. 
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Valoracions de les sol·licituds 


12) Informes de valoració: criteris 


 


Les incidències detectades respecte dels criteris de valoració i la seva motivació en els 


informes de valoració són significatives. En general estan referides a l’establiment de 


subcriteris de valoració que no estan contemplats ni a les bases ni a les convocatòries i 


a la manca o insuficient motivació de les puntuacions atorgades en els informes de 


valoració. Aquests aspectes incideixen directament en la manca d’observança del 


compliment dels principis d’igualtat, objectivitat, transparència i concurrència que han 


de regir en la gestió de les subvencions. 


 


A més, en algun cas (ESAL i Formació d’oferta), l’establiment amb caràcter genèric, de 


l’objectiu de reequilibri territorial, sense establir paràmetres objectius para la seva valo-


ració i puntuació, i sense la motivació de la puntuació atorgada, té un caràcter subjec-


tiu que contradiu també els principis d’igualtat, transparència, objectivitat i concur-


rència. 


 


Aquests tipus d’incidències estan detallats per a cada línia en l’epígraf 2.3 d’aquest infor-


me. De totes elles cal destacar les contingudes en l’epígraf 2.3.3 (ESAL 2009 i 2010)), en 


l’epígraf 2.3.5 (Formació d’oferta 2009 i 2010), en l’epígraf 2.3.6 (Projectes innovadors 


2010). 


 


Per garantir el compliment dels principis que han de regir la gestió de les subvencions 


(objectivitat, transparència, igualtat i concurrència) cal que tots els criteris i subcriteris, 


si s’estableixen, que es tindran en compte en les valoracions i puntuacions de les sol·li-


cituds estiguin previstos a les bases i/o convocatòries. A més, en els informes de valo-


ració s’han d’explicitar i motivar adequadament les puntuacions atorgades. 


 


Respecte del criteri genèric de distribució diversificada i equilibrada en el territori (ree-


quilibri territorial), cal establir uns paràmetres objectius i explicitar-los de manera clara 


en les convocatòries corresponents. 


Justificació 


13) Les observacions fonamentals quant a la fase de justificació es poden concretar en 


dues:  


 


• No hi ha, en general, evidència suficient de quins són els controls efectuats pels 


gestors per comprovar que les obligacions dels beneficiaris es compleixen: bé no 


s’efectuen controls, bé no es deixa constància fefaent de la revisió efectuada. A més 


els procediments emprats, quan n’hi ha, per a les comprovacions i la seva docu-


mentació no són homogenis. 
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• En molts expedients la documentació aportada pels beneficiaris és incompleta, 


errònia i insuficient. Per tant, no queda suficientment acreditat de manera objectiva 


el compliment de les accions objecte de la subvenció.  


 


Aquestes dues constatacions posen en qüestió la idoneïtat/elegibilitat de les despeses 


justificades pels beneficiaris que han estat objecte de subvenció. En l’epígraf 2.3 


d’aquest informe es fa referència individualitzada, línia per línia i expedient a expedient, 


a la manca de justificació, a la justificació inadequada de les despeses objecte de 


subvenció i a la impossibilitat de verificació per part de la Sindicatura per deficiències 


en la documentació del control efectuat pels gestors. De totes maneres, a continuació 


es destaquen les incidències més rellevants: 


 


• En general, per a totes les línies s’ha constatat que els justificants dels expedients 


fiscalitzats no compleixen amb els requeriments de l’article 11 de l’Ordre de l’1 d’oc-


tubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i subvencions. 


 


Cal segellar els justificants originals amb especificació de l’òrgan que concedeix la 


subvenció, la subvenció atorgada i l’import i/o percentatge subvencionat; les còpies 


dels justificants s’han d’autenticar; la documentació justificativa addicional ha de 


tenir constància de la data de lliurament mitjançant segell de registre d’entrada. 


 


• El SOC no té establerta la pràctica de comprovar aspectes referits als beneficiaris 


que són d’obligat compliment; així: que portin un sistema de compatibilitat de costos 


o amb codis independents que permetin l’assignació de la despesa a l’operació 


concreta que es subvenciona; que compleixin amb l’obligació de demanar un mínim 


de tres ofertes a proveïdors quan les despeses per serveis o subministraments són 


superiors a 12.000 €, les relacions de vinculació en l’execució així com els supòsits 


de subcontractació. 


 


Cal que el SOC estableixi els procediments adients per a portar a la pràctica les 


comprovacions d’aquests aspectes requerits per la normativa d’aplicació. 


 


• El SOC accepta la documentació corresponent a la justificació econòmica encara 


que es presenti fora de termini, i també, amb caràcter general, el SOC excedeix el 


termini màxim establert per a la revisió dels comptes justificatius presentats pels be-


neficiaris. 


 


Cal que el SOC porti a terme les revisions de la documentació justificativa en el ter-


mini establert; així mateix, no hauria d’acceptar la documentació justificativa presen-


tada fora del termini. 


 


• En general no hi ha una acreditació suficient i objectiva per part de les entitats bene-


ficiàries de les hores efectives (de docents i d’alumnes) dedicades a l’execució dels 


plans de formació. Igualment manca una acreditació suficient de la imputació de 
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despeses directes i indirectes a les accions subvencionades. Aquestes afirmacions 


es concreten en incidències diverses en funció de la línia de subvencions que es 


tracti (vegeu l’epígraf 2.3 d’aquest informe). 


 


14) Respecte als altres ajuts (vegeu l’epígraf 2.3.7), concedits de manera directa, cal des-


tacar de manera específica el següent: 


 


• Expedients 1 i 2: Pròrroga projecte d’UPD, Assistència tècnica als agents socials en 


els processos de concertació (beneficiaris: CCOO i UGT) 


 


 Els justificants de despesa originals no tenen el segell indicatiu de la subvenció •


que es justifica i tampoc s’indica si l’import del justificant s’imputa total o parcial-


ment a la subvenció. 


 No hi ha cap segell que acrediti la data en que els beneficiaris van entregar la •


documentació justificativa. 


 La justificació no acredita que el personal de direcció i tècnic ha estat dedicat •


exclusivament als projectes subvencionats. 


 


• Conveni PROFIT 


 


 L’informe del SOC sobre la documentació de seguiment i justificació assenyala •


entre d’altres incidències que només es van executar 34 de les 140 accions pre-


vistes i que les fitxes dels alumnes que van participar en les accions formatives 


no estan signades. Malgrat es proposava el reintegrament total de la subvenció, 


aquest procediment encara no s’ha iniciat. 


 


• FP Inform 


 


 En totes les accions fiscalitzades van participar alumnes que no complien amb •


els requisits acadèmics mínims establerts en el programa formatiu de l’espe-


cialitat. 


 No queden suficientment acreditades les despeses dels formadors: no hi ha de-•


tall de les hores impartides per cada formador; l’import de la despesa i nombre 


d’hores de docència són molt heterogenis per a les mateixes accions; igual 


succeeix amb les hores de preparació, tutoria i seguiment; despeses de docèn-


cia en el mes d’agost, període en que no s’executava l’acció formativa. 


 


Quant a la fase de justificació, cal que el SOC estableixi els procediments i meca-


nismes de control que assegurin que les actuacions objecte de subvenció s’han portat 


a terme i que aquestes quedin degudament acreditades. Així mateix, es recomana al 


SOC que procedeixi a revisar els expedients pels quals s’assenyalen incidències en la 
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justificació de la despesa i, si escau, requereixi als beneficiaris afectats perquè aportin 


la corresponent documentació.  


 


La Sindicatura entén que el SOC ha d’iniciar un procediment de reintegrament en 


aquells supòsits que, d’acord amb la normativa aplicable, la despesa no està justifi-


cada o bé, quan la justificació és insuficient i, en general, en tots els casos que així 


preveu la Llei, tenint en compte que el període de prescripció per exercitar aquest dret 


és de cinc anys a comptar des de la data límit prevista per a la seva justificació. 


 


Referides al cofinançament del FSE 


S’ha esmentat en l’epígraf 1.2.3 la comunicació de la Comissió Europea respecte de l’inici 


del procediment de suspensió de pagaments intermedis del FSE al Programa operatiu 


d’intervenció comunitària en el marc de l’objectiu de competitivitat regional i ocupació en la 


comunitat autònoma de Catalunya. 


 


Cal que el SOC adopti les mesures necessàries perquè el sistema de gestió i control 


funcioni de manera adequada i eficaç i evitar deficiències que afectin a la fiabilitat del pro-


cediment de certificació dels pagaments. 


 


Referides a l’avaluació i a l’impacte de les actuacions 


 


El RD 395/2007, regula l’obligatorietat d’elaborar un Pla d’avaluació de la qualitat, impacte, 


eficàcia i eficiència del conjunt del subsistema de formació professional. Pel que s’ha 


observat a la fiscalització aquest Pla no es realitza. 


 


El SOC realitza, encara que no sempre, qüestionaris de satisfacció a emplenar pels alum-


nes assistents a les accions formatives; però no s’efectua una anàlisi de l’impacte de les 


accions formatives en la millora de la productivitat de les empreses ni respecte de l’ocu-


pabilitat dels treballadors. 


 


Cal que el SOC elabori un pla, amb caràcter plurianual, amb uns objectius clars i ava-


luables, en el qual s’estableixin uns programes de seguiment amb la finalitat de poder ava-


luar la qualitat, l’impacte, l’eficàcia i eficiència de les accions formatives. Només amb una 


anàlisi d’aquests resultats es poden extreure conclusions vàlides i prendre mesures efec-


tives respecte dels fons públics destinats a les polítiques actives d’ocupació.  


Referides al sistema de prestació dels programes de formació 


 


A resultes de la fiscalització efectuada, la Sindicatura considera que el SOC hauria de re-


plantejar-se si els sistemes tradicionalment establerts de prestació dels programes de 


formació mitjançant la convocatòria de línies de subvenció són els més adients per assolir 


el compliment dels seus objectius.  
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4. ANNEXOS 


4.1. ANNEX I: LÍNIES DE SUBVENCIONS 


Quadre 17. Línies de subvencions 


Línia Any 


Regulació espe-


cífica (ordre) 


Línies  


d’actuació 


Entitat  


beneficiària Usuaris 


Imports  


subvencionables 


FORMA’T 2009 TRE/486/2008 Activitats formatives en: 


- Idiomes 


- Prevenció de riscos laborals 


- Transferència de coneixements 


Autònoms (amb domicili fiscal a Catalunya) 


PIME (amb centre de treball a Catalunya) 


Grans empreses (amb centre de treball a 


Catalunya) 


Treballador/es en 


actiu el centre de 


treball dels quals 


estigui a Catalunya 


Fins al 70% del cost de la formació rebuda pels 


treballadors (autònoms i PIME) 


Fins al 30% del cost de la formació (grans 


empreses) 


Quantia màxima de la convocatòria: 3 M€ 


Crèdit for-


mació per 


al treball 


2009 


 


TRE/552/2008  Préstecs en condicions preferents 


(interès 0%) per finançar el cost de 


l’acció formativa que ha estat reco-


manada pel SOC 


Persones que hagin de completar la seva formació per millorar les 


possibilitats professionals (majors de 18 anys, en atur, inscrites en 


el SOC i amb necessitat formativa detectada pel SOC) 


Majors de 18 anys en atur (inscrites al SOC en el moment de la 


sol·licitud) 


100% del cost del curs més un 10% per a des-


peses de material i altres 


Import mínim/màxim del préstec:  


1.000 € / 6.000 € 


Quantia màxima de les convocatòries: 


- 2009: 49,9 M€ 


- 2010: 12 M€  


2010 TRE/47/2010 


ESAL 2009 TRE/235/2009 Plans d’ocupació (PO): contracta-


ció de persones aturades per la 


realització d’actuacions de caràcter 


temporal i d’interès general i social, 


per tal que els participants puguin 


adquirir experiència professional i 


millorar la seva ocupabilitat 


Entitats locals de menys de 30.000 habitants 


Entitats locals de més de 30.000 habitants 


que no tinguin atorgats PO al 2009 d’import 


de més de 30.000 € 


ESAL (amb intervenció comunitària o inserció 


laboral en els seus estatuts) i universitats pú-


bliques amb seu a Catalunya 


Persones desocu-


pades inscrites a 


les oficines de tre-


ball com a deman-


dants d’ocupació 


100% de les despeses salarials i de Seguretat 


Social derivades de la contractació laboral de 


les persones desocupades 


Despeses generals, materials i tècniques (amb 


determinats límits) 


Quantia màxima de la convocatòria: 


- PO: 21,5 M€ 


- IPI: 5 M€ 


Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació 


(IPI): Accions d’informació i orien-


tació que millorin la posició del 


mercat de treball dels demanats 


d’ocupació 


ESAL d’orientació laboral 


 2010 TRE/1573/2010 Plans d’ocupació amb ESAL i uni-


versitats públiques 


ESAL (amb intervenció comunitària o d’inser-


ció laboral i que siguin generadores d’ocu-


pació) 


Quantia màxima de la convocatòria: 4,7 M€ 
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Línia Any 


Regulació espe-


cífica (ordre) 


Línies  


d’actuació 


Entitat  


beneficiària Usuaris 


Imports  


subvencionables 


Sectors 


prioritaris 


2008- 


2009 


TRE/555/2008 Accions formatives prioritàries per 


cobrir les necessitats formatives de 


diferents sectors productius inclo-


ses en el Catàleg de qualificacions 


professionals de Catalunya 


Accions prioritàries per cobrir les 


necessitats formatives de diferents 


sectors que permetin l’impuls de 


noves ocupacions relacionades 


amb sectors emergents, noves de-


mandes social, noves tecnologies i 


gestió respectuosa amb el medi 


ambient 


Empreses, cooperatives i societats laborals, 


entitats o institucions públiques o privades 


inscrites al cens d’entitats col·laboradores 


Persones DONO 


inscrites al SOC 


abans de l’inici de 


l’acció 


La quantia màxima es determina mitjançant el 


producte del nombre d’hores de l’acció forma-


tiva pel nombre d’alumnes (màxim 15) i per l’im-


port dels mòduls econòmics publicats en cada 


convocatòria. 


Els costos subvencionables estan estructurats 


en: 


1. Mòdul A (costos salarials del personal do-


cent i despeses derivades de l’activitat 


docent) 


2. Mòdul B (costos de funcionament i gestió). 


Quantia màxima de la convocatòria: 53 M€ 


(2008: 27 M€; 2009: 26 M€). 


Formació 


d’oferta 


2009 TRE/338/2008, 


modificada per 


TRE/84/2009 


TRE/3705/2009 


Accions formatives que inclouen 


accions de formació en àrees pro-


fessionals vinculades al Catàleg de 


qualificacions professionals de Ca-


talunya vigent el 2009-2010 (línia 1)  


Accions de formació transversal en 


diferents àrees professionals 


transferibles a diferents àmbits 


ocupacionals (línia 2) 


Administracions públiques 


Organitzacions sindicals 


Entitats de formació acreditades per impartir 


formació 


Entitats de formació que imparteixin formació 


no adreçada a l’obtenció de certificats de 


professionalitat 


Persones DONO 


inscrites al SOC 


abans de l’inici de 


l’acció 


Treballadors en 


actiu 


La quantia màxima es determina mitjançant el 


producte del nombre d’hores de l’acció forma-


tiva pel nombre d’alumnes (màxim 15) i per l’im-


port dels mòduls econòmics publicats en cada 


convocatòria. 


Els costos subvencionables són: 


1. Costos directes de l’activitat formativa (retri-


bucions formadors, despeses d’amortització 


i/o d’equips didàctics, despeses de mitjans 


didàctics, despeses de lloguer de les aules, 


assegurances dels alumnes, publicitat, etc.) 


2. Costos associats (personal de suport, 


subministraments i costos financers) 


3. Altres costos (auditoria) 


Import màxim destinats als ajuts: 


- 2009: 70 M€ 


- 2010: 80 M€ 


2010 TRE/84/2009, 


modificada per 


TRE/124/2009 i 


TRE/1326/2009 
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Línia Any 


Regulació espe-


cífica (ordre) 


Línies  


d’actuació 


Entitat  


beneficiària Usuaris 


Imports  


subvencionables 


Projectes 


innovadors 


2010 TRE/293/2010 


modificada per 


TRE/340/2010 


Subvencions projectes innovadors 


que responguin a alguna de les ti-


pologies següents: 


- Projectes experimentals en algun 


dels eixos que abordin la creació 


i desenvolupament de noves tèc-


niques i metodologies 


- Projectes consolidats en determi-


nats sectors o territoris amb po-


tencial efecte multiplicador i sus-


ceptibles de ser transferits 


- Projectes específics orientats a la 


millora de la cohesió social i 


l’equilibri territorial 


Les persones jurídiques, públiques o priva-


des 


Les entitats locals de Catalunya i/o els seus 


organismes autònoms i les entitats amb com-


petència en matèria de desenvolupament 


local i de promoció de l’ocupació, depen-


dents o vinculades a aquelles 


n/a Les despeses subvencionables són les despe-


ses que s’imputin al desenvolupament de les 


actuacions per respondre de manera inequí-


voca a la seva naturalesa: 


1. Despeses directes (retribucions de personal, 


despeses de manutenció, contractacions de 


serveis consultoria, assegurances, altres) 


2. Despeses indirectes / generals (personal de 


suport i personal directiu, subministraments, 


lloguer dels locals i/o equips, béns consumi-


bles, despeses financeres i d’assessoria jurí-


dica, despeses de preparació) 


La dotació de la convocatòria és d’11,5 M€. 


Altres ajuts: 


Convenis  


i ajuts di-


rectes 


2009 TRI/212/2005 Unitats de promoció i desenvolupa-


ment: projectes adreçats a col·la-


borar en la preparació, acompa-


nyament i avaluació d’escoles 


taller, cases d’ofici i tallers d’ocu-


pació, al descobriment de les po-


tencialitats de desenvolupament i 


ocupació al territori, l’elaboració de 


plans integrals d’intervenció i pro-


jectes de desenvolupament i el 


foment de la inserció laborals dels 


participants als projectes 


CCOO 


 


 


 


n/a Són subvencionables els costos salarials deri-


vats dels contractes de treball dels tècnics i les 


despeses de funcionament i realització del pro-


jecte (CCOO: 536.631 €; UGT: 670.623 €).  


UGT 


2009 Conveni Programa PROFIT: Realització de 


cursos de formació professional 


impartits in situ sobre tècniques del 


servei i coneixement del català 


COPCA Professionals res-


ponsables de l’a-


tenció al client del 


sector comerç 


50.000 € 


(Cost del programa 0,90 M€, amb una aportació 


del SOC de 0,05 M€) 


2010 Conveni Desenvolupament projecte forma-


ció Administració empreses mitjan-


çant el programa SEFED 


Fundació privada Inform Alumnes provinents 


de les OT del SOC, 


amb un nombre 


determinat de per-


sones DONO 


2.288.261 € 


Font: Elaboració pròpia de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.  
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4.2. ANNEX II: PRESSUPOST DEL SOC 


Quadre 18. Pressupost de despeses 2009 i 2010 


 Exercici 2009 Exercici 2010 


Capítol Pressupost inicial Pressupost definitiu Import liquidat Pressupost inicial Pressupost definitiu Import liquidat 


1. Remuneracions personal 53.585 70.455 66.477 60.632 80.744 71.333 


2. Bens corrents i serveis 26.648 35.017 31.812 36.697 46.860 36.212 


3. Despeses financeres 1 1 0 15 15 - 


4. Transferències corrents 300.513 643.084 396.390 422.600 688.087 470.753 


5. Inversions reals 6.733 8.678 7.931 6.197 12.590 4.045 


6. Transferències de capital 292 292 292 124 981 124 


7. Variació actius financers 38 9.038 8.877 40 6.040 2.445 


Total 387.810 766.565 511.779 526.305 835.317 584.912 


Imports en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia de la Sindicatura de Comptes de Catalunya a partir de la Memòria del SOC i el Compte general de la Generalitat de Catalunya. 
. 
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4.3. ANNEX III: MOSTRA D’INFORMES DE LA INTERVENCIÓ DELEGADA DEL FSE 


Els informes que han format part de la mostra revisada per la Sindicatura de Comptes res-


pecte dels informes que va elaborar la Intervenció Delegada del FSE són els següents: 


 
Quadre 19. Mostra informes d’Intervenció FSE 


Línia 


Any 


atorgament Expedient Beneficiari 


Import 


atorgat 


Import 


certificat 


Impuls – PEOLS 2010 PEOL/2010/0132-1 Ajuntament de 


Terrassa 


3.031.000 2.222.976 


Impuls – PEOLS 2010 PEOL/2010/0160-1 Ajuntament de 


Girona 


1.036.000 835.407 


Impuls – PEOLS 2010 PEOL/2010/0079 Institut
 


Municipal de 


Promoció de l’Ocu-


pació de Badalona 


2.985.915 2.417.986 


Impuls – PEOLS 2010 PEOL/2010/0096 Grameimpuls, SA 1.833.336 1.424.131 


Impuls – PEOLS 2010 PEOL/2010/0191 Ajuntament de 


Mataró 


1.789.562 1.470.222 


Impuls – PEOLS 2010 PEOL/2010/0075-1 Ajuntament de 


Sabadell 


2.692.778 2.153.753 


Impuls – PEOLS 2010 PEOL/2010/0661-1 Consell Comarcal de 


la Selva 


732.138 639.918 


Impuls – PEOLS 2010 PEOL/2010/0112-1 Consell Comarcal del 


Vallès Oriental 


152.565 135.399 


Impuls – PEOLS 2010 PEOL/2010/0063-1 Ajuntament de l’Hos-


pitalet de Llobregat 


3.045.522 1.584.750 


Treball als barris 2009 BLB-15/09 Ajuntament de Santa 


Coloma de Gramenet 


608.395 547.556 


Conveni 2009 09CIRE/9/126/54594 Departament de 


Justícia 


2.698.311 2.428.480 


Treball als barris 2009 BLB-14/09 Ajuntament de l’Hos-


pitalet de Llobregat 


143.501 129.151 


Total    20.749.023 15.989.729 


Imports en euros. 
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4.4. ANNEX IV: MOSTRA D’EXPEDIENTS FISCALITZATS 


Els expedients fiscalitzats han estat els següents: 


 
Quadre 20. Mostra d’expedients (excepte altres ajuts directes*) 


Referència 


Sindicatura Referència SOC Beneficiari 


Import  


atorgat 


    


  Línia FORMA’T  
    


Exp. 1 08/071/0040673 Santa & Cole Neoseries, SL 35.200 


Exp. 2 08/071/0040833 Cromogenia Units, SA 81.953 


Exp. 3 08/071/0040858 Sistema de Publicaciones Informáticas, SL 29.120 


Exp. 4 08/071/0040861 Agència de la Microempresa, SLL 7.938 


Exp. 5 08/071/0041628 R.L.C. (persona física) 1.772 


Exp. 6 08/071/0041036 C.R.D. (persona física) 2.737 


Exp. 7 08/071/0040629 Petidier Romero 2000, SL 32.515 


Exp. 8 08/071/0040610 Impladent, SL 29.066 


Exp. 9 08/071/0042201 EXE Arquitectura Barcelona, SL 638 


Exp. 10 08/071/0042103 Barberà i Fabregas, SLP 506 
    


  Total FORMA’T 221.445 
    


    


  


Línia Crèdit formació per al treball (a) 
 


    


Exp. 1 CF/2009/3232 F.L.F. (persona física) 6.000 


Exp. 2 CF/2009/4774 J.G.C. (persona física) 6.000 


Exp. 3 CF/2009/4445 A.I.G. (persona física) 6.000 


Exp. 4 CF/2009/3007 J.C.G.M. (persona física) 3.070 


Exp. 5 CF/2009/0963 J.L.A.L. (persona física) 2.131 


Exp. 6 CF/2009/3699 L.M.M. (persona física) 6.000 


Exp. 7 CF/2009/4361 R.G.M. (persona física) 6.000 


Exp. 8 CF/2010/0545 A.V.S. (persona física) 3.674 


Exp. 9 CF/2010/0698 X.C.T. (persona física) 2.400 


Exp. 10 CF/2009/4733 J.L.L.F. (persona física) 2.100 
    


  Total Crèdit formació per al treball 43.375 
    


    


  


Línia ESAL 
 


    


Exp. 1 119/0050575 Punt d’inserció, SCCL (b) 344.578 


Exp. 2 09-G-0039 Col·lectiu D’iniciatives Juvenils Contra l’Atur de Lleida 26.117 


Exp. 3 2009U3G330249 Associació Pro Disminuïts Psíquics Berguedà 13.732 


Exp. 4 2009U3G330249 Moviment d’Aturats la Mina 6.910 


Exp. 5 09-G-0037 Institut Gaudí de la Construcció 352.575 


Exp. 6 2009U3G320005 Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Cata-


lunya 275.087 


Exp. 7 09-G-0029 Aula Formació Professional i Estudis Socials 287.283 


Exp. 8 09-G-0035 Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació 1.410.298 


Exp. 9 2009U3G310077 Associació de Joves per a la Igualtat i la Solidaritat de l’Hos-


pitalet 71.255 


Exp. 10 2010U3G330108 Ateneu Candela (c) 26.996 
    


  Total ESAL 2.814.831 
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Referència 


Sindicatura Referència SOC Beneficiari 


Import  


atorgat 
    


  Línia Sectors prioritaris i emergents  
    


Exp. 1 08/SP2008/068/0037277 Femarec 370.711 


Exp. 2 08/SP2008/068/0037265 Institut Gaudí de la Construcció 353.779 


Exp. 3 08/SP2008/068/0037420 Centro Europeo de Enseñanzas Profesionales 340.015 


Exp. 4 08/SP2008/068/0037871 A. P. E. Elect. Font. Gas, Saneamiento y Afines Baix Llobregat 326.707 


Exp. 5 08/SP2008/068/0037966 Consell Alimentari de la Mediterrània 299.628 


Exp. 6 08/SP2008/068/0037896 Centre Ensenyaments Tècnics Penedès, SL 163.355 


Exp. 7 08/SP2008/068/0037292 Fundació Privada ARED 121.647 


Exp. 8 08/SP2008/068/0037614 Complementos Actividades Pedagógicas, SL 70.551 


Exp. 9 08/SP2008/068/0037667 L’Estudi 53.100 


Exp. 10 08/SP2008/068/0037867 Ajuntament de Manlleu 43.243 
    


  Total Sectors prioritaris i emergents (d) 2.142.736 
    


    


  Línia Formació d’oferta  
    


Exp. 1 09/FOAP/098/0044378 Aula 7 605.883 


Exp. 2 10/FOAP/119/0050456 Catalunya Ocupació, Formació i Reciclatge, SL 1.405.247 


Exp. 3 10/FOAP/119/0050537 Institut Gaudí de la Construcció 789.921 


Exp. 4 09/FOAP/098/0044184 Catalana Didácticas Audiovisuales, SL 277.496 


Exp. 5 10/FOAP/119/0053016 Invergon Catalunya, SL 170.516 


Exp. 6 09/FOAP/098/0044441 Barcelona Activa, SA 980.250 


Exp. 7 10/FOAP/119/0050718 Fons Formació Zona Mediterrània, SLL 783.035 


Exp. 8 09/FOAP/098/0045340 Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico 41.502 


Exp. 9 10/FOAP/119/0050494 J.A.C.M. (persona física) 2.507.499 


Exp. 10 10/FOAP/119/0050773 Associació de Treballadors Familiars de Catalunya 196.842 
    


  Total Formació d’oferta 7.758.191 
    


    


  Línia Projectes innovadors  
    


Exp. 1 PIN-18-2010 Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i 


Navegació de Catalunya 200.700 


Exp. 2 PIN-27-2010 Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement – 


Citilab Cornellà  415.780 


Exp. 3 PIN-38-2010 Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 500.374 


Exp. 4 PIN-52-2010 Xarxa Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya 600.000 


Exp. 5 PIN-67-2010 Reactivació Badalona, SA 534.324 


Exp. 6 PIN-72-2010 Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 548.510 


Exp. 7 PIN-82-2010 Associació Plataforma Entitats per a la inclusió dels joves 655.468 


Exp. 8 PIN-83-2010 Fundació Bosch i Gimpera 453.525 


Exp. 9 PIN-106-2010 Ajuntament de Manlleu 292.556 


Exp. 10 PIN-108-2010 Ajuntament de Manresa 549.784 
    


  Total Projectes innovadors 4.751.021 
    


Total mostra  17.731.599 


Imports en euros. 


* Vegeu el quadre 13 a l’epígraf 2.3.7, Altres ajuts. 


Notes: 


(a) L’import atorgat que apareix en la línia de Crèdits per a la formació correspon a l’import dels crèdits autoritzats pel SOC. 


(b) Tot i que el fitxer d’ajuts del SOC recollia aquest ajut en la línia ESAL, com a conseqüència que s’ha comprovat que 


correspon a un ajut de la línia FOAP, no ha estat fiscalitzat (vegeu l’apartat d’observacions del fitxer d’ajuts facilitat pel 


SOC de la línia ESAL). 


(c) L’import que apareix en el fitxer d’ajuts per a l’expedient 10 de la línia d’ajuts d’ESAL (26.996 €) no correspon a l’import de 


l’ajut atorgat per aquest expedient (33.993 €). La diferència obeeix a la renúncia parcial de l’ajut presentada pel propi be-


neficiari (6.997 €) (vegeu l’apartat d’observacions del fitxer d’ajuts facilitat pel SOC de la línia ESAL). 


(d) Durant el 2008 el SOC va atorgar els ajuts de la línia de Sectors prioritaris i emergents. Per als deu expedients se-


leccionats l’import atorgat va ser de 3,73 M€, dels quals únicament 2,14 M€ corresponien a actuacions realitzades durant 


2009. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 4/2015 


99 


4.5. ANNEX V: ANÀLISI DE LA NATURALESA ADDICIONAL DE LES ACTIVITATS 


SUBVENCIONADES DELS PLANS D’OCUPACIÓ (LÍNIA ESAL) 


Quadre 21. Objectes subvencionats dels plans d’ocupació 


Exp. Activitat subvencionada Anàlisi de la naturalesa addicional 


3.1 Suport al casal de l’esplai La finalitat de la subvenció és la realització d’activitats de lleure 


que fins al moment no es realitzaven. Considerant que la finalitat 


del casal és la realització d’activitats de lleure, la realització de 


més activitats no sembla ser de naturalesa addicional a parer de 


la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


3.3 Suport al Grup de Servei de Teràpia 


Ocupacional 


L’objecte subvencionat és la contractació de personal de suport 


als tècnics que fins al moment realitzaven les activitats subven-


cionades. 


4 “Movida” per la inserció laboral A la memòria presentada pel beneficiari s’indica que el projecte 


està inclòs dins de la feina que es desenvolupa des del 2001. 


A més, l’informe es contradiu indicant que al barri de La Mina no 


hi ha cap servei específic que atengui aquest col·lectiu, però 


també indica que el projecte compta amb 2 tècnics de la ma-


teixa entitat amb una gran experiència en inserció laboral i tre-


ballant en La Mina. 


6 Programa per a la millora curricular de 


persones en risc d’exclusió social en 


l’àmbit de la dinamització veïnal 


La memòria presentada indica que el beneficiari ja desenvolupa 


les accions sol·licitades però d’una manera menys estructurada. 


9.1 Programació d’agents de salut juvenil El projecte ja funciona des de 1994. Del contingut de la memòria 


no es desprèn que es tracti d’una activitat addicional a la que 


feia fins ara el beneficiari. 


9.2 Potenciant la intergeneracionalitat Projecte que funciona des de fa 10 anys. Del contingut de la me-


mòria no es desprèn que es tracti d’una activitat addicional a la 


que feia fins ara el beneficiari. 


9.3 Programa Mira i informa’t Projecte que funciona des de fa 4 anys. Del contingut de la me-


mòria no es desprèn que es tracti d’una activitat addicional a la 


que feia fins ara el beneficiari. 


9.4 El mundial de les cultures Projecte que funciona des del 2004. Del contingut de la memòria 


no es desprèn que es tracti d’una activitat addicional a la que 


feia fins ara el beneficiari. 


9.5 Metropol’his Projecte que va néixer al 2005. Del contingut de la memòria no 


es desprèn que es tracti d’una activitat addicional a la que feia 


fins ara el beneficiari. 


10.3 Ràdio comunitària El propi beneficiari classifica la ràdio que té en funcionament 


com a una ràdio comunitària que té com a objectiu possibilitar 


que les experiències associatives tinguin difusió. No s’observa el 


caràcter addicional. 


10.4 Programa de primera acollida i classes 


de català adreçades a persones 


immigrants 


Únicament s’observa una naturalesa addicional a la part del pro-


jecte corresponent a la “primera acollida”. 


La part del projecte corresponent a impartir classes de català a 


nouvinguts ja era desenvolupada anteriorment pel beneficiari. 


Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya a partir de les memòries presentades pels beneficiaris. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès al Ser-


vei d’Ocupació de Catalunya el 27 de gener del 2015 per complir el tràmit d’al·legacions. 


 


L’ens fiscalitzat va demanar una pròrroga per presentar les al·legacions i el termini es va 


ampliar fins al 3 de març del 2015. 


 


 


5.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


L’escrit d’al·legacions presentat pel Servei d’Ocupació Catalunya a la Sindicatura de 


Comptes es reprodueix literalment a continuació. 


 


Els documents annexos als quals es fa referència en l’escrit d’al·legacions no han estat re-


produïts, però estan a disposició en els arxius de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.  


 


 


 


SOC 


Servei d’Ocupació de Catalunya 


 


 


Ref.: MP/DB/jp 


Assumpte: al·legacions projecte d’informe de fiscalització núm. 35/2012-B 


 


 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Sr. Miquel Salazar Canalda 


Síndic 


Avinguda del Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Senyor, 


 


En data 27 de gener del 2015 va entrar en el registre general del Servei d’Ocupació 


de Catalunya el projecte d’informe de fiscalització núm. 35/2012-B, relatiu a les sub-


vencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis 2009 i 2010, 


d’acord amb la Resolució 637/IX del Parlament de Catalunya. 


 


En l’escrit esmentat de notificació del projecte d’informe es va atorgar un termini de 


quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció, per presentar al·legacions. 


 


Per escrit de data 4 de febrer de 2015 el Servei d’Ocupació de Catalunya va sol·licitar 


ampliació del termini atorgat per formular al·legacions i aportar documentació, atès el 


volum i la diversitat de convocatòries i gestors implicats. 
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En escrit de data 6 de febrer de 2015 la Sindicatura de Comptes de Catalunya amplia 


en 15 dies hàbils el termini per presentar al·legacions. 


 


D’acord amb el termini atorgat, us trameto, adjunt, informe d’al·legacions de data 3 


de març de 2015, al qual s’acompanya un llapis USB amb informes i documentació 


escanejats, els originals dels quals resten a la vostra disposició en el Servei d’Ocu-


pació de Catalunya. 


 


Atentament, 


 


[Signatura i segell “Generalitat de Catalunya 


Servei d’Ocupació de Catalunya”] 


 


Olga Campmany i Casas  


Directora 


Barcelona, 3 de març del 2015 


 


 


 


 


 


 


SOC 


Servei d’Ocupació de Catalunya 


 


 


Escrit d’al·legacions al projecte d’informe de fiscalització núm. 35/2012-B de la Sindi-


catura de Comptes de Catalunya 
 


 


 


En data 27/01/2015 va tenir entrada al registre del Servei d’Ocupació de Catalunya 


(SOC) el projecte d’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Cata-


lunya, Resolució 637/IX del Parlament. Mitjanant el present escrit, el SOC vol donar 


resposta a algunes de les incidències detectades, explicar les mesures adoptades i 


informar sobre la situació actual dels sistemes de gestió i control del SOC.  


 


Cal tenir present, en primer lloc, que les tasques de fiscalització s’han efectuat sobre 


programes gestionats els anys 2009 i 2010. Les mancances en els sistemes corres-


ponents a aquells anys ja havien estat detectades en diferents controls i pel mateix 


SOC. A finals de l’any 2011, a instàncies de la Comissió Europea, el SOC va elaborar 


el “Pla d’Acció per a la millora dels sistemes de gestió i control del SOC” (annex 0) 


amb el qual s’han pogut corregir les principals mancances. El contingut del Pla d’Ac-


ció va ser aprovat per l’Autoritat d’Auditoria (CE) del Fons Social Europeu (FSE). La 


seva implantació es va efectuar al llarg dels anys 2012 i 2013 i els seus resultats han 


estat revisats per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, mitjançant in-


forme d’auditoria de comprovació del funcionament dels sistemes de gestió i control 


del SOC en relació al programa operatiu de Catalunya FSE, de data 9 de desembre 


de 2014 (s’adjunta dividit en annex 1 i annex 1 bis). En les conclusions de l’informe, el 


risc de possibles incidències en els nous sistemes del SOC es considera baix. 
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Les presents al·legacions es formularan seguint la mateixa estructura del projecte 


d’informe de la Sindicatura, indicant la pàgina de referència del mateix. Per això s’ex-


posen les al·legacions en dos apartats: 


 


 A) Al·legacions a l’apartat 2.3: Observacions resultants de la fiscalització de 


diverses línies de subvencions 2009-2010, amb indicació d’aquells aspectes rela-


cionats amb incidències concretes sobre les que es proposa la revisió de l’obser-


vació i s’aporta la prova corresponent 


 


 B) Al·legacions a l’apartat 3: Conclusions: observacions i recomanacions, en què 


s’exposen les mesures ja adoptades pel SOC a partir de l’any 2012 


A) Al·legacions a l’apartat 2.3 (Observacions resultants de la fiscalització de diverses 


línies de subvencions 2009-2010) 


 


 ESAL (Plans d’ocupació) 2009 i 2010 


 


- Expedient 3. Associació Pro disminuïts Psíquics del Berguedà (pàg. 34):[59] 


 


Observació: Manca de procés selectiu dels candidats 


Al·legació: S’adjunta informe del director de l’OT Berga (annex 2) 


 


Observació: Error en l’estampillat de la nòmina “Fàtima Bargoug”  


Al·legació: S’adjunta nòmina degudament estampillada (annex 3) 


 


- Expedient 10. Ateneu Candela (pàg. 36): 


 


Observació: Possible concurrència de subvencions 


Al·legació: Tot i haver punts comuns, de l’anàlisi de la memòria justificativa es 


dedueix que els projectes són diferents, raó per la qual es va aprovar la subven-


ció a temps parcial (70%) 


 


- Per a dos expedients de la convocatòria PO 2009: 2009U3G310058 i 


2009U3G400304 (pàg. 37): 


 


Observació: s’ha observat que l’import de l’ajut segons el fitxer de gestió es dife-


rent del que consta a l’acta de l’òrgan col·legiat de valoració de les sol·licituds i en 


l’informe de la Intervenció Delegada sobre el procés de concurrència 


Al·legació: s’adjunta el mateix fitxer que es va facilitar a la Sindicatura, identificant 


ambdós expedients i l’acta de l’òrgan col·legiat. Es pot comprovar que els imports 


són els mateixos (annex 4) 


 


 Formació d’oferta 2009 i 2010 


 


Observació: L’Ordre TRE/338/2008 preveu la possibilitat de substituir els treba-


lladors que abandonen les accions formatives durant un període diferent de 


l’establert per l’Ordre TAS/718/2008.21 (pàg. 46) 


 


 


59. Els números de pàgina mencionats en les al·legacions es refereixen al projecte d’informe. Poden haver va-


riat en l’informe definitiu. (Nota de la Sindicatura) 
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Al·legació: el període màxim de 5 dies a què fa referència l’informe no es va 


establir fins a l’any 2012, mitjançant la publicació al BOE de la Orden ESS/1726/


2012, de 2 de agosto, por la que se modifica la Orden TAS/718/2008, de 7 de 


marzo (BOE 186, de 4.8.2012). 


Observació: Tot i que segons l’Ordre TAS/718/2008 la competència per resoldre 


les sol·licituds de modificació dels ajuts atorgats correspon al director del SOC, 


les bases estableixen que aquesta competència és dels serveis territorials del 


SOC (pàg. 46) 


Al·legació: L’Ordre TAS no estableix quin és l’òrgan competent per a les CCAA, 


sinó que ho deixa a càrrec de l’òrgan que determinin les convocatòries. És la nor-


mativa d’organització pròpia del Departament i del SOC qui ho determina.  


“Artículo 13 TAS/718/2008. Resolución. 


 1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente 


resolverá el procedimiento. En el ámbito de la Administración General del Es-


tado, el órgano competente para resolver será el Director General del Servicio 


Público de Empleo Estatal. En el ámbito autonómico, resolverá el órgano que 


determinen las convocatorias.” 


 


 Projectes innovadors 2010 


 


- Expedient 4. PIN 52/2010: 


 


Observació: A les resolucions manca la identificació de les entitats sol·licitants 


(pàg. 68) 


Al·legació: S’adjunta resolució d’atorgament amb el detall d’entitats (annex 5) 


 


Observació: Manquen els poders de representació de l’entitat promotora així com 


declaració responsable de remuneracions del personal directiu de PWC (pàg. 69) 


Al·legacions: S’adjunta còpia de les autoritzacions de les entitats sòcies i decla-


ració de PWC (annex 6) 


 


- Expedient 7. PIN 82/2010 


 


Observació: No es realitzen comprovacions pel que fa a mínimis (pàg. 67) 


Al·legació: L’entitat beneficiària PEI’Jove, CIF G65359812, era de nova creació, 


per tant, no havia rebut cap subvenció prèviament 


 


Observació: Els informes de valoració no estan signats (pàg. 68) 


Al·legació: s’adjunta còpia dels informes en la qual es pot comprovar que estan 


degudament signats (annex 7) 


 


Observació: Les resolucions no identifiquen les entitats sol·licitants (pàg. 68) 


Al·legació: S’adjunta resolució d’atorgament amb el detall d’entitats (annex 8) 


 


Observació: Manca de convenis entre els beneficiaris participants en el projecte 


(pàg. 70) 


Al·legació: s’adjunta còpia del conveni de col·laboració (annex 9) 


 


- Expedient 8. PIN 83/2010 


 


Observació: Les resolucions no identifiquen les entitats sol·licitants (pàg. 68). 


Al·legació: S’adjunta resolució d’atorgament amb el detall d’entitats (annex 10) 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 4/2015 


104 


Observació: Autorització incorrecte del pagament de la segona bestreta prèvia 


justificació de les accions finalitzades a 31/12/2010 (pàg. 70) 


Al·legació: En el cas que no hi hagués cap acció finalitzada, les entitats havien de 


presentar el document “Declaració de no finalització d’actuacions”, tal com es va 


establir a les instruccions d’inici i de seguiment de projectes innovadors 2010-


2011. Aquest document autoritzava a efectuar el segon pagament (annex 11). 


Aquesta instrucció no era contrària a allò establert a la normativa. 


 


Observació: La sol·licitud del projecte no està signada per totes les entitats sòcies 


(pàg. 70) 


Al·legació: S’adjunten fitxes annexes a la sol·licitud amb les signatures de les 


sòcies (annex 12) 


 


Observació: Per a 3 entitats sòcies manquen les declaracions de remuneracions 


del personal directiu (pàg. 70) 


Al·legació: S’adjunten les declaracions de totes les entitats (annex 13) 


 


 Convenis CCOO, UGT, COPCA i Fundació INFORM 


 


Observació: Manca de diversos documents relacionats amb la justificació eco-


nòmica (pàg. 74) 


Al·legació: s’adjunten les còpies següents: 


 


- Segell d’imputació (annex 14) 


UGT 


  Nòmina de Miñarro Acosta Aurea, amb segell d’imputació del 100%, 


  Factura elèctrica amb la imputació del 7%. 


  Ofici d’entrada al SOC de 15/10/2010 on l’entitat explica el % imputació i el 


seu càlcul. 


CCOO 


  2 Rebuts de nòmina amb segell d’imputació i percentatge aplicat. 


 


- Comprovant de lliurament de documentació justificativa (annex 15). 


UGT 


  Lliurament de la justificació econòmica de la subvenció atorgada corres-


ponent a la 2a Fase (30-01-2009 a 09-06-2009), registre d’entrada al SOC 


03/08/2009. 


CCOO 


  Lliurament documentació justificativa, registre d’entrada al SOC 05/08/2009 


i 28/09/2009. 


 


- Justificació de que el personal tècnic i de direcció es van dedicar exclusi-


vament al projecte subvencionat (annex 16) 


UGT 


  Contracte de treball de durada determinada de Sandra Lorente Riu. 


Veure Cláusulas adicionales; Projecte d’UPD de la UGT de Catalunya. 


Assistència Tècnica als agents socials en els processos de concertació 


territorial. 
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CCOO 


  Contracte de treball de durada determinada d’Helga Jorba Noguera i 


ANNEX al contracte, punt 4, on figura l’objecte del contracte i la par-


ticipació de la persona. 


 


 


B) Al·legacions a l’apartat 3. “Conclusions: observacions i recomanacions” 


 


Els sistemes de gestió i control del SOC van ser objecte d’una profunda revisió al 


llarg dels anys 2012 i 2013 mitjançant el “Pla d’Acció per a la millora dels sistemes de 


gestió i control del SOC.” 


 


El Pla va partir de la diagnosi de la situació d’aquell moment a través de l’anàlisi de 


les deficiències detectades en els diferents informes d’auditoria i controls interns i ex-


terns i de la reflexió sobre quines en podien ser les causes.  


 


Per tal de poder resoldre la situació es va veure necessari fer una transformació 


profunda de l’organització i es van planificar una sèrie d’actuacions encaminades a 


capgirar les causes que originaven els problemes detectats i es van definir una 


sèrie de línies d’actuació, en els següents àmbits: Nous models de gestió, canvis 


estructurals, formació del personal, millores en els procediments, sistemes d ’in-


formació i mecanismes de coordinació interna i millora i extensió dels controls de 


qualitat. 


 


1. Nous models de gestió: Inici del canvi progressiu de provisió de serveis ocupa-


cionals a través de la fórmula de la subvenció (que cobreix el 100% del cost) cap 


a processos de contractació pública. Això suposa clars avantatges atès que la 


gestió a través de la subvenció no és la més adequada perquè no es tracta d’una 


activitat de foment sinó de provisió de serveis. Suposa, a més a més, altes càr-


regues burocràtiques, dificultats en els processos de justificació econòmica i 


allargaments en els terminis de tramitació i tancament dels expedients. 


 


2. Canvis estructurals: Disseny d’una nova estructura orgànica, amb una definició 


clara de responsabilitats, amb separació de funcions, especialització en les tas-


ques de verificació i control administratiu, control d’execució de les actuacions i 


justificació econòmica, separació i reforç de les funcions d’organització i auditoria 


interna per facilitar la implantació d’un sistema de gestió de qualitat. 


 


3. Formació:  


 


 Formació a tot el personal de les unitats gestores en gestió de qualitat, pro-


cediments, justificació econòmica i plans de control. 


 Formació específica al personal inspector de la unitat de control o auditoria 


interna 


 


4. Millores en els procediments: 


 


 Redacció i/o revisió dels procediments existents (manuals, circulars, instruc-


cions i guies, des de la perspectiva de qui ha de seguir-los) 
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 Revisió i millora de les llistes de control en les diferents fases de la tramitació 


(sistema d’evidències i traçabilitat)  


5.  Sistemes d’informació:  


 


 Elaboració d’un Pla Director de Sistemes d’informació 


 Desenvolupament del projecte de gestió de subvencions 


 Desenvolupament de mesures concretes per a la millora de la seguretat de les 


aplicacions 


 


6. Mecanismes de coordinació interna i millora i extensió dels controls de qualitat: 


 


 L’objectiu és assegurar la coordinació de totes les unitats que intervenen en la 


gestió de programes gestionats pel FSE i la correcta gestió dels fons a través 


de la potenciació i millora dels controls de qualitat que duu a terme el Servei de 


Control i Inspecció de Polítiques actives tant durant l’execució de les actua-


cions com de forma prèvia a la certificació de fons. 


 


En relació a tot l’exposat, s’adjunta enllaç a la intranet del SOC per tal de comprovar 


els sistemes de gestió i control actualment vigents al SOC: 


 


http://soc.intranet/treball_intranet/organitzacio/documentacio/procediment/index.html 


 


La revisió i transformació dels sistemes de gestió i control es va efectuar doncs a di-


versos nivells, des de la mateixa estructura fins a les de verificacions de gestió (s’ad-


junta resum de les actuacions del Pla d’Acció en annex 17). Tot seguit s’exposen les 


actuacions dutes a terme mitjançant les quals es dóna resposta a la les observacions 


i recomanacions efectuades per la Sindicatura: 


 


Referides a la gestió 


 


Recomanació 1 (pàg. 81): Per tal de portar a terme una gestió correcta, homogènia i 


integral de totes les subvencions, el SOC haurà d’establir els procediments neces-


saris per tal que les operacions siguin gestionades per sistemes d’informació auto-


matitzats de la informació en una base de dades íntegra 


 


El Pla d’acció preveia desenvolupar un aplicatiu per a la gestió integral de les sub-


vencions. El SOC va encarregar aquest desenvolupament al CTTI, primer es va fer 


un estudi previ i posteriorment l’anàlisi funcional i la construcció. Aquest aplicatiu 


(TAIS- Tramitador d’ajuts i subvencions) ha estat ja desenvolupat i durant aquest 


exercici 2015 s’implantarà en una convocatòria pilot per fer extensiva la implantació 


a la resta de convocatòries durant l’any 2016 (s’incorpora una presentació resum 


com a annex 18). Es tracta d’un aplicatiu basat en la gestió electrònica de tot el 


procés que garanteix la traçabilitat, la interoperabilitat i la informació i el control de 


totes les operacions. 


 


Recomanació 3 (pàg. 82): Cal que el SOC implementi els procediments adients 


(informàtics i/o persona coordinadora i responsable) per tal que hi hagi una adequa-


da comunicació entre els serveis centrals i les delegacions territorials quant a les 


subvencions que es gestionen. 
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Recomanació 4 (pàg. 82): Cal definir / assignar clarament les funcions de les perso-


nes que han d’intervenir en tot el procediment de gestió de les subvencions de ma-


nera que s’estableixi una segregació adequada que garanteixi un control intern fiable 


i eficient 


La reestructuració parcial del SOC, aprovada mitjançant Decret 138/2013 del 12 de 


març de 2013, garanteix la separació de funcions entre els òrgans planificadors de 


les actuacions (elaboració programes i valoració de les sol·licituds), els òrgans verifi-


cadors (verificació sobre el terreny i verificació administrativa) i els òrgans responsa-


bles del control de qualitat i certificació de la despesa. Els canvis realitzats en l’es-


tructura i els procediments en el marc del Pla d’acció resolen els problemes descrits 


a les recomanacions 3 i 4.  


 


Recomanació 5 (pàg. 83): Cal simplificar la normativa que regula cada convocatòria 


per tal d’evitar la inseguretat jurídica de tots els sol·licitants i beneficiaris; a més 


aquesta simplificació ha de suposar també una millora en els procediments de revisió 


i supervisió per part dels gestors en totes les fases de la tramitació. 


Les mesures descrites al pla d’acció en l’apartat de selecció d’operacions i espe-


cialment el nou model d’ordre de bases, han representat un avenç important per re-


soldre el problema detectat. També, es va elaborar un estudi per a justificar les des-


peses indirectes en formació mitjançant tant alçat a les convocatòries de formació. 


Aquest estudi va ser aprovat per la Comissió Europea en data 30/09/2013. No obstant 


això, encara s’està treballant per implantar nous mecanismes de simplificació a les 


convocatòries en la línia del què promouen els Reglaments de la UE per al nou 


període de programació 2014-2020.  


 


Recomanació 6 (pàg. 83): És fonamental que el SOC estableixi un nou sistema i mè-


tode d’organització i arxiu documental que sigui comú a tota l’organització; a més cal 


tendir a la unitat d’expedient. La implantació gradual de sistemes telemàtics (digi-


talització de documents, signatura electrònica, etc.) suposaria una millora substancial 


en tot el procediment de gestió. 


 


Vinculat al canvi en els sistemes de gestió i control, el SOC ha establert una instruc-


ció de gestió documental (s’adjunta com a annex 19) que està en inici d’implantació. 


 


Recomanació 7 (pàg. 83): Cal que el personal responsable deixi constància fefaent, 


clara i objectiva de les revisions i controls efectuats en cadascuna de les fases de la 


tramitació. A aquests efectes cal que s’elaborin formularis de verificació estandar-


ditzats per a cadascuna de les línies de subvencions i per a cadascuna de les fases 


de la gestió dels expedients. 


 


Les actuacions del Pla d’acció descrites a l’apartat de Verificacions de primer nivell 


de gestió i seguiment i Pista d’auditoria donen resposta a aquesta recomanació. 


S’han inclòs llistes de controls i evidències en les diferents fases dels procediments. 


 


Recomanació 8 (pàg. 83): És necessari que el SOC elabori per a cada convocatòria 


un pla de visites in situ als beneficiaris als efectes de comprovar el compliment de les 


seves obligacions. Aquest Pla ha de contemplar la població/univers, els criteris per a 


establir la mostra i l’abast dels aspectes a revisar. A més, cal que els gestors elaborin 
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els corresponents informes d’aquestes visites amb la informació clara i suficient per 


permetre validar que les visites s’han efectuat i que han complert amb el seu objectiu. 


Des de l’any 2012 s’han anat implantant de forma progressiva plans de control per a 


les visites in situ. 


 


Referides a les fases de tramitació 


 


Recomanació 9 (pàg. 84): Cal que el SOC estableixi els mecanismes adients per a 


poder verificar de forma fefaent que la informació que fan constar els beneficiaris 


(concurrència amb altres ajuts, estar al corrent de les obligacions tributaries, i altres 


tipus de declaracions responsables segons de la subvenció que es tracti) és cor-


recta. 


 


Recomanació 10 (pàg. 84): Incidències diverses relacionades amb les resolucions 


d’atorgament 


 


El Pla d’acció dóna resposta a aquestes dues recomanacions i s’han pres doncs les 


mesures per prevenir que es produeixin aquests tipus d’incidència en els processos 


d’atorgament. 


Recomanació 11 (pàg. 85): Es recomana que el SOC consideri la possibilitat de re-


querir la constitució de garanties, per part de les entitats beneficiaries, amb anterio-


ritat al pagament de les bestretes i que aquesta obligació es fa constar a les convo-


catòries. 


 


Respecte d’aquesta recomanació cal recordar que el Text Refós de la Llei de Fi-


nances de Catalunya ofereix aquesta possibilitat però que en cap cas es tracta d’una 


obligació legal. En qualsevol cas, el SOC ha exigit els darrers anys la constitució de 


les garanties en aquelles convocatòries en què la bestreta podia arribar al 100%. 


L’experiència en aquests casos ha estat negativa en el sentit que moltes entitats no 


han pogut presentar sol·licituds davant la dificultat actual per a obtenir avals banca-


ris. Aquesta exigència s’ha mostrat a la pràctica com una limitació a la lliure con-


currència en l’obtenció de les subvencions.  


 


Valoració de les sol·licituds 


 


Recomanació 12 (pàg. 85): Per garantir el compliment dels principis que han de regir 


la gestió de les subvencions (objectivitat, transparència, igualtat i concurrència) cal 


que tots els criteris i subcriteris, si s’estableixen, que es tindran en compte en les 


valoracions i puntuacions de les sol·licituds estiguin previstos a les bases i/o convo-


catòries. A més, en els informes de valoració s’han d’explicitar i motivar adequa-


dament les puntuacions atorgades. Respecte del criteri genèric de distribució diver-


sificada i equilibrada en el territori (reequilibri territorial), cal establir uns paràmetres 


objectius i explicitar-los de manera clara en les convocatòries corresponents. 


 


Les mesures descrites al pla d’acció en l’apartat de selecció d’operacions i especial-


ment el nou model d’ordre de bases que ja es fa servir, donen resposta a aquesta re-


comanació.  
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Justificació 


 


Recomanació 13 (pàg. 86):  


 


- Cal segellar els justificants originals amb especificació de l’òrgan que concedeix la 


subvenció, la subvenció atorgada i l’import i/o percentatge subvencionat; les còpies 


dels justificants s’han d’autenticar; la documentació justificativa addicional ha de tenir 


constància de la data de lliurament mitjançant segell de registre d’entrada. 


- Cal que el SOC estableixi els procediments adients per a portar a la pràctica les 


comprovacions d’aquests aspectes requerits per la normativa d’aplicació. 


 


- Cal que el SOC porti a terme les revisions de la documentació justificativa en el ter-


mini establert; així mateix, no hauria d’acceptar la documentació justificativa presen-


tada fora del termini. 


 


Tots els sistemes i procediments proposats han estat incorporats mitjançant el pla 


d’acció. No obstant, en relació a l’acceptació de documentació fora de termini, ens 


remetem a la Llei 30/1992 de procediments, que estableixen l’obligació de l’admi-


nistració d’admetre documentació en qualsevol moment del procediment, així com a 


la jurisprudència existent en aquesta matèria (serveixi com a exemple la Sentència de 


l’Audiència Nacional de 29 d’octubre de 2003, que considera que els defectes per 


formalismes haurien de mantenir una proporcionalitat en relació al compliment final 


de l’objecte de la subvenció) 


 


Referides al cofinançament FSE 


 


Recomanació (pàg. 88): 


 


Cal que el SOC adopti les mesures necessàries perquè el sistema de gestió i control 


funcioni de manera adequada i eficaç i evitar deficiències que afectin a la fiabilitat de 


procediment de certificació dels pagaments. 


 


El Pla d’acció i el sistema establert de gestió i control suposa un procés de millora 


continua i és la base per garantir la fiabilitat del procés de certificació de pagaments. 


 


Referides a l’avaluació i a l’impacte de les actuacions 


 


Recomanació (pàg. 88): Cal que el SOC elabori un pla, amb caràcter plurianual, amb 


uns objectius clars i avaluables en el qual s’estableixin uns programes de seguiment 


amb la finalitat de poder avaluar la qualitat, l’impacte, l’eficàcia i eficiència de les 


accions formatives. Només amb una anàlisi d’aquests resultats es poden extreure 


conclusions vàlides i prendre mesures efectives respecte dels fons públics destinats 


a les polítiques actives d’ocupació. 


 


El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), amb la col·laboració activa de les co-


munitats autònomes a través del Grup tècnic d’avaluació de l’FPE, elabora anualment 


l’avaluació de la formació en termes de qualitat, eficàcia, eficiència i impacte en el 


marc del Reial decret 395/2007 de 23 de març. Aquesta avaluació dóna informació 


pel global de l’Estat i per comunitats autònomes i es presenta als òrgans de direcció 
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del SEPE. El SOC, a més, en fa un resum amb els resultats específics per a Catalunya 


que és analitzat pel Servei de Qualificació del SOC i pel Consorci de Formació Con-


tínua de Catalunya (resum en annex 20). L’avaluació es pot consultar a: 


 


http://www.sistemanacionalempleo.es/evaluacion_formacion.html 


 


Referides al sistema de prestació de programes de formació 


 


Recomanació (pàg. 89): A resultes de la fiscalització efectuada, la Sindicatura consi-


dera que el SOC hauria de replantejar-se si els sistemes tradicionalment establerts de 


prestació dels programes de formació mitjançant la convocatòria de línies de subven-


ció són els més adients per al compliment dels seus objectius. 


Com ja s’ha fet esment en el diagnòstic inicial de finals del 2012 el SOC ja va identi-


ficar la necessitat de fer un canvi en els models de gestió dels programes que perse-


gueixen la provisió de serveis ocupacionals, com és el cas de la formació. De fet ja 


l’any 2012 es va fer un procés de licitació per a la formació de la família d’hostaleria i 


turisme (EXP SOC A-1/2012: ACORD MARC del servei de formació per a l’ocupació 


de la indústria de l’hostaleria i del turisme, del Servei d’Ocupació de Catalunya). 


Aquesta primera experiència pilot ha estat satisfactòria i durant els exercicis 2012 i 


2013 i s’han gestionat un total de 37 contractes de contractes, per un import de total 


d’1,25
 


M€. 


 


Durant el 2015 es farà un nou Acord marc per a la contractació de cursos en aquesta 


família professional, amb algunes millores en relació a l’establert al 2012 i es faran nous 


acords marc per a les famílies professionals d’hostaleria i turisme, assistència i atenció 


social, agricultura, indústria agroalimentària i jardineria i administració i gestió. 


 


CONCLUSIÓ: 


 


A la vista de les al·legacions exposades i amb l’aportació de la documentació annexa 


d’evidències entenem que tot i que, efectivament, els sistemes de gestió del SOC 


dels exercicis 2009 i 2010 presentaven deficiències, aquestes es van detectar i des 


de l’any 2012 s’han fet canvis profunds que permeten actualment actuar de forma 


preventiva i evitar-les. La transformació que ha iniciat el SOC és profunda, els canvis 


s’han implantat i se segueix treballant per consolidar-los i estendre’ls i millorar de for-


ma continua la gestió. 


 


És per això que demanem a la Sindicatura de Comptes que més enllà del què s’ha 


detectat en relació de la gestió de subvencions dels exercicis 2009 i 2010, es con-


siderin les al·legacions en relació a incidències concretes d’expedients però també 


es tingui en compte i es posi en valor, el procés de transformació ja fet al SOC i la se-


va continuïtat. 


 


Barcelona, 3 de març de 2015 


 


 


Olga Campmany i Casas 


Directora 
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5.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de 


Comptes. 


 


Com a conseqüència de les al·legacions i/o de la documentació addicional rebuda, s’ha 


modificat parcialment el text del projecte d’informe pel que fa a l’epígraf 2.3, Observacions 


resultants de la fiscalització, i en concret, als epígrafs següents: 


 


Epígraf Subepígraf i localització 


2.3.3. Línia ESAL (2009 i 2010) 2.3.3.2. 3) Observacions específiques dels expedients. 


Expedient 3 (primer i segon punt) 


2.3.5. Línia Formació d’oferta (2009 i 2010) 2.3.5.2. 1) Observacions a les bases (punts 2 i 3) 


2.3.6. Línia Projectes innovadors (2010) 2.3.6.2. 1) Observacions generals als expedients. Sol·licituds i 


resolucions (punt
 


4); Justificació (punt 4) 


2.3.6.2. 2) Observacions específiques dels expedients. 


Expedient 4 (punt 1), Expedient 7, Expedient 8 (punts 1 i 2) 


2.3.7. Altres ajuts 1. Expedients 1 i 2 (punts 1 i 3 de l’apartat de justificació) 


Aquestes modificacions poden identificar-se en les notes al peu de les pàgines corres-


ponents. 


 


La resta del text del projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions 


trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment, perquè contenen 


informacions que no es corresponen amb els fets analitzats o perquè no es comparteixen 


els judicis que s’hi exposen. 


 









		COBERTA

		PORTADA

		PÀGINA DE CRÈDITS

		CERTIFICAT

		ÍNDEX

		ABREVIACIONS

		1. INTRODUCCIÓ

		1.1. Introducció a l’informe

		1.1.1. Objecte i abast

		1.1.2. Metodologia

		1.1.3. Legislació aplicable



		1.2. Introducció a l’entitat fiscalitzada

		1.2.1. Constitució i naturalesa jurídica

		1.2.2. Estructura

		1.2.3. SOC, organisme intermedi del FSE

		1.2.4. Pressupost i personal

		1.2.5. Treballs de control

		1.2.5.1. Intervenció General

		1.2.5.2. Unitat administradora del FSE







		2. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ

		2.1. Subvencions atorgades en els exercicis 2009 i 2010

		2.2. Observacions resultants dels controls de la Intervenció General

		2.2.1. Informe de control de sistemes

		2.2.2. Informes del FSE



		2.3. Observacions resultants de la fiscalització

		2.3.1. Línia FORMA’T (2009)

		2.3.1.1. Dades de la convocatòria

		2.3.1.2. Observacions



		2.3.2. Línia Crèdit formació per al treball (2009 i 2010)

		2.3.2.1. Dades de la convocatòria



		2.3.3. Línia ESAL (2009 i 2010)

		2.3.3.1. Dades de les convocatòries

		2.3.3.2. Observacions



		2.3.4. Línia Sectors prioritaris (2009)

		2.3.4.1. Dades de la convocatòria

		2.3.4.2. Observacions



		2.3.5. Línia Formació d’oferta (2009 i 2010)

		2.3.5.1. Dades de les convocatòries

		2.3.5.2. Observacions



		2.3.6. Línia Projectes innovadors (2010)

		2.3.6.1. Dades de la convocatòria

		2.3.6.2. Observacions



		2.3.7. Altres ajuts





		3. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS

		4. ANNEXOS

		4.1. Annex I: Línies de subvencions

		4.2. Annex II: Pressupost del SOC

		4.3. Annex III: Mostra d’informes de la Intervenció Delegada del FSE

		4.4. Annex IV: Mostra d’expedients fiscalitzats

		4.5. Annex V: Anàlisi de la naturalesa addicional de les activitats subvencionades dels plans d’ocupació (línia ESAL)



		5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS

		5.1. Al·legacions rebudes

		5.2. Tractament de les al·legacions



		COBERTA POSTERIOR





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice









