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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 llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 200-00039/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s; GP PPC (reg. 
110481; 110484; 110616; 110638).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 26.03.2015; 09:30 h.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10

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

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP PPC (reg. 110273; 
110617; 110641).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil - última.
Finiment del termini: 25.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de creació del municipi de 
Medinyà
Tram. 202-00075/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s; GP PPC (reg. 
110417; 110483; 110618; 110642).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 25.03.2015 al 26.03.2015).
Finiment del termini: 27.03.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 110781; 110832).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil.
Finiment del termini: 30.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 202-00080/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP PPC (reg. 110274; 
110619; 110643).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.03.2015 al 30.03.2015).
Finiment del termini: 31.03.2015; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les desigualtats i el sistema edu-
catiu
Tram. 302-00266/10

Presentació
GP SOC

Reg. 110500 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les de-
sigualtats i el sistema educatiu (tram. 300-00285/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Retirar la mesura de petició de l’informe mèdic a P3 
anunciada pel Departament d’Ensenyament i no apli-
car-la en cap cas de cara a la preinscripció del proper curs.

2. Mantenir, en el termini d’un mes, un debat en seu 
parlamentària sobre la millora de la coordinació, els 
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protocols d’acció i els recursos associats necessaris per 
a la millora de la detecció precoç de trastorns d’apre-
nentatge de l’alumnat. Aquest debat serà la base per 
decidir sobre la idoneïtat de la inclusió de noves pos-
sibles mesures com informes mèdics per tot l’alumnat.

3. En aquest sentit, donar compliment a la moció 
136/X, que demana potenciar la coordinació dels 
equips d’orientació psicopedagògica (EAP’s - Ense-
nyament), els centres de desenvolupament i atenció 
precoç a la infància i l’adolescència (CDIAP’s - Ben-
estar) i els centres de salut mental infantil i juvenil 
(CSMIJ - Salut) garantint que tots els infants que en 
siguin derivats comptin amb el corresponent dictamen 
en un període màxim de sis mesos.

4. En els propers tres mesos, iniciar un debat entre el 
Govern, els grups parlamentaris i els agents de la co-
munitat educativa per consensuar un Pla Estratègic 
d’actuació contra la segregació escolar i les desigual-
tats estructurals a l’àmbit educatiu.

5. Remarcar el caràcter d’etapa educativa i de millo-
ra de la igualtat d’oportunitats de les llars d’infants 
d’atenció a la primera infància, en un marc global de 
polítiques públiques d’infància, i fer front al manteni-
ment de l’actual xarxa pública de llars d’infants mu-
nicipals atenent a la seva responsabilitat legal i insti-
tucional. Garantir, així mateix, des del Departament 
d’Educació, tal i com marca la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació, un finançament a les escoles bres-
sol de Catalunya que cobreixi, com a mínim, un mò-
dul econòmic de 1.600 € per plaça/funcionament/any, 
i comprometre’s a augmentar-ho progressivament fins 
als 1.800 € plaça/funcionament/any.

6. Reunir en el termini d’un mes als consells comar-
cals i entitats municipalistes per tal d’avaluar els resul-
tats de la mesura d’unificació de criteris per a la con-
cessió de beques menjador, per donar compliment al 
punt 2.c de la Moció 188/X del Parlament de Catalu-
nya, i comprometre’s a les següents actuacions: 

– Que la cobertura de les necessitats de la infància es-
devingui una de les seves màximes prioritats.

– Acomplir amb caràcter d’urgència els acords esta-
blerts al Pacte per la Infància de Catalunya. Dotant su-
ficientment les partides destinades a la protecció dels 
infants, en especial aquelles que fan referència a ga-
rantir la seva alimentació, de forma que el 100% de fa-
mílies en situació de vulnerabilitat rebin el 100% de la 
beca.

– A que tots els infants que tinguin gratuïtat d’accés al 
servei de menjador escolar per qüestions de renda i/o 
per risc d’exclusió social, tindran garantit, per part de 
la Generalitat de Catalunya, l’accés als àpats correspo-
nents també en períodes no lectius, especialment du-
rant les vacances d’estiu, de primavera i d’hivern.

– Dotar dels recursos humans necessaris als consells 
comarcals i/o els ajuntaments per tal de no col·lapsar 

els equips d’atenció primària en el procés de tramita-
ció de les beques menjador, així com facilitar la seva 
tramitació per part de les famílies.

7. Promoure les mesures de foment necessàries, amb 
criteris socials i econòmics, per garantir el dret d’ac-
cés al lleure de tots els infants, tal com estableix la 
Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i 
l’adolescència. 

8. Millorar l’atenció que es presta des del Departament 
d’Ensenyament a les necessitats específiques dels cen-
tres educatius que més ho necessitin en funció de la 
seva realitat i aportar recursos addicionals (humans, 
materials i econòmics) tant en funció de les necessitats 
de l’alumnat com dels centres i dels barris on es troben 
ubicats. I en concret amb les mesures següents: 

– Reforçar les plantilles docents i el personal no do-
cent dels centres educatius, reduint les ràtios i aug-
mentant els recursos en els centres d’alta complexitat i 
en els centres de zones socioeconòmicament més des-
favorides en què sigui convenient.

– Garantir una escolarització adequada de l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques entre tots els 
centres finançats amb recursos públics.

– Potenciar l’autonomia dels centres.

9. Posar en marxa abans de finalitzar l’any 2015 l’Agen-
cia d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació i la cons-
titució del seu Consell Rector en compliment de la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i del decret 
177/2010 del 23 de novembre.

10. En el transcurs de la creació de l’Agència d’Ava-
luació i Prospectiva de l’Educació, reforçar el paper 
del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
nomenant com a director/a, abans de finalitzar el pri-
mer semestre del 2015, un/a professional independent 
de reconegut prestigi.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran
Tram. 302-00267/10

Presentació
GP SOC

Reg. 110501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 



25 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 523

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 5

amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre les Terres de Lleida, el 
Pirineu i Aran (tram. 300-00286/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Empresa, turisme i ocupació: 

1. Elaborar un Programa d’Accions Específiques du-
rant els propers dos mesos, dins del Pla de Política 
Industrial de Catalunya 2010-2020, per aturar la des-
trucció d’empreses i fomentar la indústria de les co-
marques de Lleida, el Pirineu i l’Aran.

2. Reprovar la nefasta gestió feta pel Conseller d’Em-
presa i Ocupació en relació als incompliments reiterats 
amb els treballadors de l’empresa Tradema de Solso-
na, així com, amb les institucions i organitzacions sin-
dicals d’aquesta comarca, afectant greument les famí-
lies que en depenien directa i indirectament.

3. Recolzar la Declaració de Tàrrega, de suport a la 
continuïtat de l’empresa INCRYEN (antiga Ros Roca-
Indox) i impulsar tots els mecanismes possibles des 
del Govern per evitar l’acomiadament d’aproximada-
ment 190 treballadors i el tancament d’empreses que 
hi estan vinculades.

4. Crear un Observatori Socioeconòmic del Pirineu i 
l’Aran, durant els propers 3 mesos, que reculli dades i 
estudis demogràfics, econòmics i socials, amb l’objec-
tiu de disposar d’una base de dades efectiva contra la 
despoblació actual de les zones de muntanya.

5. Elaborar un Pla Específic de Turisme Actiu, em-
marcat en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 
2013-2016 i les Directrius Nacionals de Turisme 2020, 
per ajudar a la dinamització de les comarques interiors 
i de muntanya que contempli les infraestructures, els 
productes, la promoció, la coordinació amb les empre-
ses del sector i d’altres aspectes necessaris.

6. Potenciar la Marca Turística Pirineus, augmentant 
un 20% els recursos econòmics i millorant la col-
laboració de les diferents institucions, com a veritable 
eina de promoció dels diferents productes i actius tu-
rístics del Pirineu Català.

7. Presentar un pla d’acció per estimular el turisme ru-
ral i de càmping, tal i com es va aprovar a la Moció 
168/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
de muntanya, conjuntament amb la iniciativa privada 
per tal d’evitar la davallada de pernoctacions dels dar-
rers anys. Així com, dotar aquest nou pla dels recursos 
econòmics suficients per capgirar aquesta situació.

8. Potenciar l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pi-
rineu i l’Aran (IDAPA), recuperant el pressupost del 
2010 i amb més competències, per tal que esdevingui 
un organisme amb prou capacitat per impulsar projec-
tes de dinamització econòmica, social i cultural.

9. Impulsar l’aprofitament forestal i la indústria de la 
fusta, en el marc del Pla general de política forestal de 
Catalunya 2013-2022, i les diferents activitats econò-
miques que se’n deriven per fer front a la falta mante-
niment dels boscos i a les dificultats per generar ocu-
pació a les zones amb més massa forestal.

10. Explorar i potenciar les relacions transfrontereres 
entre els diferents pobles del Pirineu i de la franja, 
amb els veïns de França, Andorra i l’Aragó, compar-
tint serveis públics, infraestructures i projectes de pro-
moció econòmica conjunta, en el marc de la nova Llei 
de Muntanya que està preparant el Govern.

Agricultura i món rural: 

11. Establir un calendari de pagaments, durant els pro-
pers dos mesos, de les ajudes pendents als Agricultors, 
Ramaders i organitzacions agràries del país i també 
pels propietaris de les terres expropiades per diferents 
obres públiques de la Generalitat.

12. Aturar la dràstica reducció del pressupost del De-
partament d’Agricultura dels darrers anys, de prop del 
40%, ja que condiciona un sector estratègic pel país i, 
sobretot, per les Comarques de Lleida.

13. Instar al Govern de l’Estat a fer la modificació im-
mediata del Marc Nacional de Desenvolupament Ru-
ral estatal per evitar la reducció dels ajuts a la page-
sia professional de muntanya, que podria ser de fins el 
50%, pels canvis introduïts en la definició de l’Agri-
cultor actiu.

14. Seguir apostant per la construcció i posada en fun-
cionament del Canal Segarra-Garrigues com un in-
fraestructura estratègica i primordial, llargament rei-
vindicada, per millorar l’autoabastament d’aliments a 
Catalunya, l’eficiència dels regadius i la dinamització 
econòmica de les comarques de Lleida.

15. Aplicar mesures per evitar les pertorbacions del mer-
cat i l’enfonsament de preus del sector de la fruita. Al 
mateix temps, negociar amb el Govern de l’Estat que 
elevi la mateixa petició a la Comissió Europea, tal 
i com es va aprovar a la Resolució sobre la petició a 
la Comissió Europea que adopti mesures excepcio-
nals per a evitar pertorbacions en el mercat dels cítrics 
(tram. 250-01107/10) de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del passat 
11 de març del 2015.

16. Presentar, en el termini de tres mesos, un pla de di-
namització i promoció dels Parcs Naturals de Catalunya 
i un augment de la dotació econòmica per fer-hi front.

17. Presentar, juntament amb el Govern de l’Estat, una 
proposta de col·laboració amb les diferents plantes de 
purins del territori que garanteixi la seva viabilitat i re-
obertura per tal d’evitar el col·lapse de purins i nitrats, 
així com, els seus efectes nocius pel medi ambient.

18. Recuperar les consignacions pressupostàries del 
2010 de la Generalitat per lluitar contra l’emigració de 
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joves i contra la discriminació per raons de gènere de 
les comarques rurals, tot impulsant estratègies d’apo-
derament de les dones.

Model territorial i descentralització Generalitat: 

19. Comprometre’s amb una Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya descentralitzada i propera als ter-
ritoris més allunyats de les grans capitals per ser més 
eficaç i accessible, aturant la concentració i tancament 
actuals de serveis públics de les comarques allunya-
des, ja que deteriora la cohesió territorial i les condici-
ons de vida dels seus habitants. Així mateix, recuperar 
paulatinament aquests serveis desmantellats.

20. Aturar la discriminació de les Terres de Lleida, el 
Pirineu i l’Aran en els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya ja que registren una davallada de les inver-
sions pel 2015, del 60% a Lleida i del 37% al Pirineu, 
mentre la mitjana de Catalunya augmenta un 12%.

Infraestructures: 

21. Prioritzar i fer efectius els pagaments, durant els 
propers tres mesos, de les ajudes i obres compromeses 
per les destrosses i els desperfectes per les riuades, del 
passat 18 de juny del 2013, a la Vall d’Aran. Així com, 
facilitar convocatòries d’ajudes als municipis afectats 
per a la millora de carreteres i camins afectats per les 
mateixes riuades.

22. Comprometre’s amb el territori i incloure la in-
versió necessària per a la construcció del Túnel de 3 
ponts, entre Organyà i Montant de Tost, a la C-14 als 
propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
i així poder eliminar un punt negre de la xarxa viària 
de Catalunya.

23. Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC’s) arreu del terri-
tori, recuperant les consignacions pressupostàries del 
2010, per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar 
competitivitat i eviti la fractura digital.

24. Augmentar un 50% els recursos econòmics dels 
programes d’arranjament de camins municipals i de 
manteniment dels camins d’accés a les estacions de 
muntanya, els quals han minvat notablement els dar-
rers anys i que han afectat greument a la mobilitat i 
dinamització de les zones més rurals.

25. Instar el Govern de l’Estat a l’elaboració d’un pro-
jecte de millora integral de la Nacional 260, Eix Pi-
rinenc, per tal d’estudiar la possibilitat de millorar el 
traçat actual, així com, l’execució immediata de la mi-
llora del manteniment dels trams més deteriorats.

26. Instar el Govern de l’Estat a que s’agilitzin i es li-
citin el més aviat possible els trams de carretera que 
manquen de la carretera A-14, entre Lleida i la Val 
d’Aran.

27. Instar el Govern de l’Estat a estudiar el rescat de 
l’autopista AP-2 entre Montblanc i Lleida per tal de 

descongestionar la carretera N-240 i millorar la con-
nexió entre el Port de Tarragona i les Comarques de 
Lleida, com l’opció més econòmica i viable a curt i 
mig termini.

Serveis públics: 

28. Establir un escenari plurianual (2015-2020) de recu-
peració progressiva dels ingressos perduts en els darrers 
anys en la concertació dels serveis de salut del Servei 
Català de la Salut als Hospitals Comarcals, que afecten 
greument el seu normal funcionament i especialment 
als ciutadans que han vist com s’incrementen els temps 
d’espera per tots tipus d’actes i procediments mèdics.

29. Recuperar, pel proper curs escolar, el menjador i 
el transport escolar gratuït pels nuclis agregats sense 
escola, en aquells casos en que els alumnes es vegin 
obligats a desplaçar-se una distància considerable, ja 
que això afecta directament a la continuïtat de moltes 
escoles rurals d’arreu del país per la pèrdua d’alumnes.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els menjadors escolars
Tram. 302-00268/10

Presentació
GP ICV-EUiA

Reg. 110502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt 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 la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre els menjadors escolars 
(tram. 300-00287/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’En-
senyament a: 

1. Elaborar, consensuar en el marc de la Comissió 
Mixta i aprovar abans de la finalització de l’actual pe-
ríode de sessions un nou Decret sobre menjadors esco-
lars que substitueixi l’actual Decret 160/1996.

2. Aquest nou decret haurà d’incloure, com a mínim: 

a) Que, entre altres models, es permeti la gestió pel 
propi centre, directament o a través de l’AMPA o l’en-
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titat creada per a tal efecte, d’acord amb el Pla de fun-
cionament del servei de menjador escolar.

b) Que les famílies de les escoles puguin participar en 
la presa de decisions respecte al model de gestió del 
menjador.

c) Que el servei escolar de menjador es presti dins de 
les instal·lacions del centre

d) Que el servei de menjador escolar formi part del 
projecte educatiu de l’escola i se’n valori la seva inte-
gració en el currículum educatiu, així com també la 
dinamització d’altres recursos pedagògics existents al 
centre per part del personal encarregat d’acompanyar 
l’alumnat en temps de menjador.

e) Que s’estableixi una partida pressupostària oberta 
de beques menjador per garantir donar resposta a totes 
les necessitats alimentàries de l’alumnat.

3. Sobre la garantia alimentària: 

a) Actualitzar l’índex IRSC o estudiar la introducció 
de l’índex AROPE en l’atorgament de les beques men-
jador amb l’objectiu d’equiparar-nos als indicadors es-
tàndards de la Unió Europea pel càlcul de risc de po-
bresa i exclusió.

b) En les sol·licituds de les beques menjador no es tin-
drà en compte la declaració d’IRPF de l’any anterior 
sinó un certificat d’ingressos de l’any en curs.

c) Garantir el servei de menjador per als alumnes que 
reben beques menjador també en períodes no lectius, 
especialment en vacances d’estiu, hivern i primavera.

d) Establir un programa de ‘tres àpats garantits al dia’ 
per a l’alumnat que rep beques menjadors en el marc 
de l’escola pública amb l’objectiu que rebin esmorzar, 
dinar i berenar.

4. Sobre els i les professionals dels menjadors escolars: 

a) Reconèixer el caràcter educatiu que també té el per-
sonal que treballa en els menjadors escolars.

b) Establir una regulació que tingui en compte les rà-
tios adequades als menjadors escolars en funció de 
l’etapa educativa, la formació específica dels i les tre-
balladores i les titulacions exigides per a poder desen-
volupar aquesta feina.

c) Garantir que el personal dels menjadors escolars co-
neguin dinàmiques de grup per desenvolupar tallers 
o activitats per a fomentar una alimentació saludable.

d) Garantir la formació necessària del personal de 
menjadors escolar que permeti una tasca de conscien-
ciació, informació i pedagogia en relació a l’alimenta-
ció dels infants.

5. Implementar el servei de menjador escolar als ins-
tituts de secundària, que actualment només es presta 
al 9% de la xarxa, per donar resposta a les necessitats 
reals d’aquest alumnat.

6. Garantir el pagament de les beques menjador a mes 
vençut a les empreses gestores atès que la situació ac-
tual pot provocar el tancament de les empreses més 
petites en benefici de les grans empreses del sector.

7. Adequar el preu públic del servei de menjador, ac-
tualment fixat en 6,20€, incorporant, si s’escau, la sub-
venció directa per part del Departament a una part del 
seu cost.

8. Pel que fa a les licitacions i plecs per a la contracta-
ció pública: 

a) Incorporar criteris de proximitat, temporada i de 
producció ecològica per les matèries primeres i on la 
qualitat nutricional de l’alimentació tingui un valor 
important en la puntuació.

b) Valorar la recuperació de la dieta mediterrània i la 
incorporació diària de verdura i hortalissa fresca en el 
menú, amb procedència de la producció el més prope-
ra possible en cada cas.

c) Contemplar l’origen dels productes alimentaris no 
tant sols des d’una perspectiva física, si no també soci-
al; prenent especial èmfasi les condicions laborals del 
personal contractat pels proveïdors.

d) Valorar la presència de proteïna vegetal a partir de 
la incorporació de llegums i cereals, al menys un cop 
a la setmana.

e) Evitar la inclusió de criteris de solvència (volum de 
negoci i menús servits), que són excloents, per tal de 
garantir la lliure concurrència als concursos públics en 
igualtat d’oportunitats per a totes les empreses.

9. Establir les inspeccions necessàries als menjadors 
dels centres educatius sostinguts amb fons públics per 
vetllar pel compliment de la Llei 17/2011, de 5 de ju-
liol, de seguretat alimentària i nutrició; així com rea-
litzar auditories de prestació de servei per garantir que 
l’empresa gestora compleix els compromisos acordats 
en els plecs o concurs públic.

10. Coordinar tots els mecanismes necessaris per ga-
rantir el dret d’accés a les activitats de lleure educatiu 
i, especialment pels períodes no lectius, aquest pugui 
ser l’element vertebrador de la garantia alimentària als 
nostres infants.

11. Donar compte, en els propers tres mesos, de l’es-
tat d’execució de les mesures previstes a la Resolució 
655/X del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de 
criteris de qualitat i proximitat en la contractació pú-
blica de productes agroalimentaris i fer efectives totes 
les mesures aprovades abans d’acabar la present legis-
latura.

12. Sobre la sobirania alimentària als menjadors es-
colars: 

a) Impulsar, juntament amb la Taula de Treball d’Ali-
mentació Escolar Ecològica, el foment del consum 
d’aquests productes en els centres educatius com a con-
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tinuïtat del Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura 
ecològiques 2008-2012.

b) Impulsar la dieta mediterrània i els productes eco-
lògics.

c) Introduir les directives europees en els menjadors 
escolars, especialment les relatives a fruites i hortalis-
ses ecològiques, llet i limitació del sucre.

d) Informar les famílies usuàries dels menjadors es-
colars sobre els menús escolars, recomanacions gas-
tronòmiques i nutricionals i el tipus de producció dels 
aliments.

13. Actualitzar i ampliar la partida pressupostària 
destinada al programa «Salut i escola» també per a 
aquells subprogrames que feien referència als hàbits 
alimentaris i les malalties derivades de trastorns de 
comportament alimentari.

14. Avaluar i fer pública aquesta avaluació del protocol 
de detecció de malnutrició infantil aprovat pel Parla-
ment de Catalunya el passat desembre de 2013.

15. Presentar el desplegament jurídic dels instituts es-
cola dissenyats per la LEC també com a element im-
portant per garantir el servei de menjador escolar a 
l’alumnat de la secundària.

16. Garantir l’accés a la informació sobre beques men-
jador a totes les famílies de Catalunya, especialment 
aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat i/o 
risc d’exclusió social.

17. Establir els mecanismes adequats per a què es pu-
guin fer sol·licituds extraordinàries de beques menja-
dor en qualsevol moment del curs atès que la situació 
de necessitat alimentària pot ser sobrevinguda per a 
determinades famílies.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la inversió en carreteres per a mi-
llorar-ne la seguretat
Tram. 302-00269/10

Presentació
GP PPC

Reg. 110512 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-

senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la inversió en carreteres per a millo-
rar-ne la seguretat (tram. 300-00291/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Presentar al Parlament, durant el primer semestre 
de 2015, el projecte de desdoblament de la carretera 
C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar.

2. Consignar els recursos necessaris en el projecte de 
Llei de Pressupostos de la Generalitat del 2016 per a 
executar el projecte de desdoblament de la C-55.

3. Garantir la gratuïtat de la C-16 entre Terrassa i Man-
resa mentre no entri en servei el desdoblament de la 
C-55, establint els acords necessaris amb l’empresa 
concessionària.

4. Arranjar el ferm de la C-55 entre Manresa i Monis-
trol de Montserrat.

5. Instal·lar separadors centrals de formigó, tipus New 
Jersey, entre els dos sentits de la marxa amb la major 
brevetat per a millorar la seguretat vial.

6. Construir la connexió del polígon industrial Les Vi-
ves amb la C-55 per tal d’evitar el trànsit de vehicles 
pesants pel nucli urbà a Sant Vicenç de Castellet.

7. Construir un pas per a vianants i bicicletes al mu-
nicipi de Sant Vicenç de Castellet per tal que aquests 
puguin creuar la C-55 cap a la zona dels polígons des 
del nucli urbà de forma segura.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les actuacions previstes per a comple-
tar el traspàs de competències al Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona
Tram. 302-00270/10

Presentació
GP ERC

Reg. 110549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les actuacions previstes per a completar el tras-
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pàs de competències al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona (tram. 300-00288/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir que el Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona disposi de l’autonomia financera suficient per 
poder fer front als seus compromisos econòmics, així 
com donar un servei eficient i eficaç.

2. Realitzar, en el termini de 6 mesos, el traspàs dels 
recursos de llar residència per a persones amb disca-
pacitat, la totalitat dels serveis residencials d’atenció a 
drogodependents i garantint-ne el finançament.

3. Realitzar, en el termini d’un any, el traspàs dels ser-
veis de valoració de maltractaments infantils, els cen-
tres d’avaluació de la discapacitat i els equips valora-
dors de la dependència i l’emissió de l’informe pel que 
fa a les sol·licituds relatives a l’atorgament de subven-
cions i convenis formulats per la Generalitat de Cata-
lunya o l’Ajuntament de Barcelona amb l’Estat o altres 
entitats públiques o privades que afectin el municipi 
de Barcelona, en l’àmbit funcional del Consorci.

4. Avaluar el traspàs al Consorci de les residències de 
gent gran de titularitat pública.

5. Realitzar, en el marc de la Comissió Mixta de tras-
passos, un estudi de caràcter vinculant sobre la viabili-
tat de convertir el Consorci de Serveis Socials de Barce-
lona en els Serveis Territorials de Barcelona Ciutat de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta comissió s’haurà de 
reunir trimestralment fins que l’estudi es finalitzi.

6. Encomanar al Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona la recerca i innovació social en l’atenció a la 
infància, persones amb discapacitat i gent gran en ma-
tèria de nous models d’atenció social especialment en 
l’àmbit residencial.

Palau del Parlament, 20 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el deute amb els ajuntaments
Tram. 302-00271/10

Presentació
GP C’s

Reg. 110590 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 

139 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
el deute amb els ajuntaments (tram. 300-00289/10).

Moció

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

1. Incorporar en el termini màxim de tres mesos al por-
tal de transparència un informe sobre el deute pendent 
de la Generalitat amb tots els ajuntaments catalans a 
data de 28 de febrer de 2015, incloent l’import total i 
el desglossament sobre les partides de deute següents: 

a) Inversions municipals
b) Beques de menjadors
c) Escoles bressol municipals
d) Projectes pendents de pagament per la Llei de Barris
e) Programes de formació ocupacional
f) Programes municipals de cohesió social 
g) Inversions realitzades pels ajuntaments fora del seu 
àmbit municipal

2. Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el ter-
mini màxim de tres mesos, un calendari de pagament 
als ajuntaments dels deutes que es mantenen per la de-
legació de competències en la prestació de serveis so-
cials amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmica so-
cial (FLA).

3. Fer efectiu el pagament durant l’any 2015 dels 21,8 
milions d’euros que la Generalitat deu a l’Ajuntament 
de Barcelona per inversions de la llei de barris fetes els 
anys 2011 i 2012 i que resten impagades.

4. Incloure en l’acord entre la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona el calendari de pagament del deute 
reconegut de 13,61 milions d’euros que la Generalitat 
deu a les empreses municipals de Barcelona.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s



25 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 523

4.90.15. INFORMACIó 10

4. INFORMACIÓ

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del subministrament i la instal-
lació de sistemes de conferències per a d ues 
sales del Parlament de Catalunya
Tram. 620-00006/10

Anunci

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 24 de març de 2015, 
per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del subministrament i la instal·lació 
de sistemes de conferències per a dues sales del Parla-
ment de Catalunya.

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: el subministrament i la instal-
lació de dos sistemes de conferències per a la megafo-
nia de dues sales del Parlament de Catalunya, la Sala 
de Grups i la sala 1, i el subministrament d’un conjunt 
mínim d’equipaments de recanvi per a les dues sales.

CPV: 32340000-8

b) Termini d’execució: durant les tres primeres setma-
nes d’agost, de manera que s’iniciï el dia 3 d’agost de 
2015 i fineixi el 21 d’agost de 2015, sens perjudici que 
es pugui acabar en una data anterior, si així ho oferei-
xen els licitadors en llur oferta i aquesta esdevé adju-
dicada.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 163.000 € (IVA 
no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 163.000 € (IVA no inclòs).

5. Garanties

a) Provisional: no se n’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació 
(IVA no inclòs).

6. Requisits específics del contractista: els establerts 
pel plec de clàusules administratives

7. Criteris de valoració

a) Oferta econòmica: de 0 a 55 punts.

b) Reducció del termini màxim de lliurament de la 
instal·lació: de 0 a 5 punts.

c) Ampliació de la garantia mínima de dos anys: de 0 
a 5 punts

d) Ampliació del nombre de recanvis d’unitats encas-
tables (micròfons i altaveus inclosos): de 0 a 5 punts.

e) Memòria tècnica: de 0 a 10 punts.

f) Pla executiu: de 0 a 10 punts.

g) Garantia i actuacions de manteniment preventiu i 
correctiu dels equipaments: de 0 a 5 punts.

h) Millores proposades: de 0 a 5 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya. Departament de 
Comunicació.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc 
de la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Telèfon: 933 046 610.

e) Fax: 932 213 989.

f) Adreça electrònica: 
contractaciopublica@parlament.cat 

g) Perfil de contractant: 
www.parlament.cat/contractacions

h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 
d’abril de 2015.

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 20 d’abril de 2015.

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per les 
clàusules 19 a 22 del plec de clàusules administratives 
particulars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secre-
taria General

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat 
dels dies o tardes declarats festius), matins de 9.00 h 
a 14.00 h i tardes de 16.00 h a 18.30 h. Per a més in-
formació, consulteu la pàgina web: http://www.parla-
ment.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general

mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
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d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B 

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 5 de 
maig de 2015 a les 13.30 h, a l’adreça indicada en el 
punt 8.b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules econòmiques i administratives particulars i en el 
de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis 

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad-
judicatària.

Palau del Parlament, 24 de març de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2015

Secretaria General

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 24 de 
març de 2015, d’acord amb el que preveu la clàusula 
17 del plec de clàusules administratives que determina 
la composició de la mesa de contractació, ha acordat 
nomenar com a membres de la mateixa els següents: 

President: la presidenta del Parlament de Catalunya o 
el vicepresident en qui delegui.

Vocals: 

Pere Navarro i Morera, secretari primer de la Mesa del 
Parlament, o en substitució Pere Calbó i Roca, secre-
tari segon de la Mesa del Parlament.

David Pol i Torrella, oïdor de comptes, o en substitució 
Carme de Tomás, tresorera del Departament d’Oïdoria 
de Comptes.

Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament, o en 
substitució Ferran Domínguez, lletrat del Parlament.

Josep Escudé Pont, cap del Departament de Comuni-
cació, o en substitució Roberto Sevillano Arroyo, cap 
de la unitat tècnica d’imatge i so de l’Àrea audiovisual 
del dit departament.

Maria Beascoa, coordinadora dels Serveis del Depar-
tament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, o 
en substitució Sandra Bosch, cap de la unitat de man-
teniment i conservació del dit departament.

Oriol Banqué Vilaseca, tècnic d’imatge i so de l’Àrea 
audiovisual del Departament de Comunicació, o en 
substitució Daniel José Rodríguez Carvajal, tècnic de 
l’audiovisual del dit departament.

Secretària: Maria Sala Ros, o en substitució Elisabet 
Riambau Möller, ambdues funcionàries del Parlament.

Palau del Parlament, 24 de març de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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