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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió 57, 08.07.2015, DSPC-P 115

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juliol 
de 2015, ha debatut el Dictamen de la Comissió d’En-
senyament i Universitats referent al Projecte de llei de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (tram. 200-00026/10) i les esmenes reser-
vades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya

preàmbul

En consonància amb el desenvolupament dels sistemes 
externs d’avaluació de la qualitat europeus i amb la 
creació de les primeres agències per a l’assegurament 
de la qualitat a Europa, la Generalitat de Catalunya i 
les set universitats públiques catalanes van constituir 
l’any 1996 el consorci Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari a Catalunya, amb els objectius 
d’avaluar el sistema universitari de Catalunya, analit-
zar-ne els resultats i proposar mesures de millorament 
dels serveis que presten les universitats públiques, es-
pecialment els de docència i recerca, i, en definitiva, 
amb el repte d’impulsar la qualitat i el millorament 
continu del sistema.

L’any 2003, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
que estableix que la promoció i la garantia de la quali-
tat de les universitats catalanes correspon a les matei-
xes universitats i al departament competent en matèria 
d’universitats i que defineix l’Agència com el principal 
instrument per a la promoció i l’avaluació de la qua-
litat. La Llei d’universitats de Catalunya modifica la 
configuració jurídica de l’Agència, que passa a deno-
minar-se Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya i es presenta amb la denominació 
internacionalment reconeguda d’AQU Catalunya.

Posteriorment, l’any 2006, l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya fa un important avenç. L’article 172.2.f atri-
bueix a la Generalitat, en matèria d’ensenyament uni-
versitari, sens perjudici de l’autonomia universitària, 
la competència compartida sobre l’avaluació i la ga-
rantia de la qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament 
universitari, i també del personal docent i investiga-
dor. L’Agència és l’ens instrumental per a desenvolu-
par aquesta competència i la institució dinamitzadora 
d’aquesta matèria en el conjunt del sistema universita-
ri de Catalunya i ha de contribuir de manera decisiva 
a fer que les universitats assumeixin, d’acord amb el 
principi d’autonomia institucional, la principal respon-
sabilitat de l’assegurament de la qualitat.

L’agència catalana és present a Europa des de l’any 
2000, any en què esdevé membre fundador de la Euro-
pean Association for Quality Assurance in Higher Edu-
cation (ENQA), i col·labora estretament amb les univer-
sitats per a promoure sistemes de garantia de qualitat 
amb la finalitat d’integrar-se en l’Espai Europeu d’Edu-
cació Superior.

De l’any 2003 ençà, l’Agència, amb la seva transfor-
mació i el reconeixement de noves funcions, ha contri-
buït d’una manera decisiva a impulsar el millorament 
de la qualitat de les universitats catalanes en el marc 
europeu de referència. En aquest marc, l’agència cata-
lana ha estat la primera de l’Estat a ésser reconeguda 
internacionalment en el compliment dels estàndards i 
de les directrius de qualitat europeus, per mitjà d’una 
avaluació externa coordinada per l’ENQA. Aquesta 
acreditació ha permès que hagi estat una de les prime-
res agències externes de qualitat universitària a ésser 
inclosa al European Quality Assurance Register for 
Higher Education (EQAR).

El 18 de maig de 2010 el Consell Executiu de la Gene-
ralitat va aprovar el Projecte de llei de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb 
un ampli consens amb el Consell Interuniversitari de 
Catalunya. La Mesa del Parlament el va admetre a trà-
mit l’1 de juny de 2010. Va decaure per finalització de 
la legislatura.

El Govern de la Generalitat, finalment, en sessió del 
26 d’agost de 2014, va aprovar el nou projecte de llei, 
que actualitza l’anterior.

El reconeixement internacional reforça el protagonis-
me de l’agència catalana en l’avaluació, l’acreditació i 
la certificació de la qualitat en l’àmbit de les universi-
tats i dels centres d’educació superior de Catalunya, 
i també li atorga una capacitat, reconeguda externa-
ment, d’actuació com a agència avaluadora en qual-
sevol país que pertanyi a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior o que apliqui els estàndards europeus, sem-
pre que sigui compatible amb les legislacions corres-
ponents.

Aquesta llei ha de facilitar que l’Agència s’adapti als 
nous escenaris que derivin de l’evolució de la cultura 
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de la qualitat i afavoreixin la innovació en la docèn-
cia, la recerca i la gestió universitària, i que sigui un 
referent com a creadora de coneixement en aquest àm-
bit, exportable també a altres sectors. AQU Catalunya 
vol esdevenir la institució de referència en el mante-
niment actualitzat dels conceptes de qualitat i d’excel-
lència que han de caracteritzar el sistema universita-
ri i l’educació superior de Catalunya presents i futurs, 
alineant-se amb l’entorn internacional i escoltant amb 
atenció les necessitats del sector i del conjunt de la so-
cietat.

L’Agència té per missió facilitar el reforç i l’assegura-
ment del model català d’universitats i la seva projecció 
internacional, i contribuir a garantir-ne i millorar-ne 
la qualitat. Ha de contribuir a determinar un sistema 
propi d’ensenyaments superiors, en l’àmbit de com-
petències de la Generalitat, i un sistema d’avaluació 
que identifiqui les millors pràctiques i incorpori va-
lor afegit. També ha d’actuar com a instrument de su-
port qualificat als diferents agents que intervenen en 
els processos d’introducció d’innovacions i avaluació 
de noves polítiques universitàries.

El treball de l’Agència en la demostració internacional 
dels nivells de qualitat i d’excel·lència del sistema uni-
versitari de Catalunya ha de situar Catalunya com un 
centre d’atracció de talent, d’innovació i de creació de 
coneixement que contribueixi activament a la creació 
de nous àmbits i espais de progrés social. Així mateix, 
ha d’actuar com a instrument de projecció internacio-
nal de les universitats que integren el sistema univer-
sitari de Catalunya, disseminant internacionalment els 
processos que utilitza de garantia externa de la quali-
tat, demostrant-ne l’objectivitat i generant informació 
útil per als usuaris internacionals.

Aquesta llei s’articula en quatre capítols. El capítol I, 
relatiu a les disposicions generals, defineix l’Agència 
com a entitat de dret públic sotmesa a dret privat que 
actua amb objectivitat i independència, i estableix els 
seus objectius i funcions, i els principis d’actuació i els 
valors que ha de seguir d’acord amb els estàndards i 
les directrius internacionals d’assegurament de la qua-
litat. S’amplien les funcions de l’Agència i s’adapten a 
les que compleixen les agències d’assegurament extern 
de la qualitat internacionalment actives.

El capítol II regula els òrgans de govern: manté un 
president, un consell de govern i un director, i crea, en 
el Consell de Govern, una comissió permanent. Amb 
la modificació que introdueix aquesta llei, s’estableix 
un nou organigrama de govern de l’Agència, semblant 
al de les agències internacionals més avançades. Es 
conjuga de manera més equilibrada la importància 
dels components d’expertesa en matèria de qualitat a 
l’ensenyament superior amb els de representació de les 
parts actores i dels grups d’interès que hi estan vincu-
lats. També s’hi incorpora un òrgan consultiu: la Co-
missió Assessora.

El capítol III regula l’avaluació, l’acreditació i la certi-
ficació. L’Agència compleix les seves funcions mitjan-
çant la Comissió d’Avaluació de la Recerca, amb rela-
ció al personal docent i investigador contractat d’acord 
amb la Llei d’universitats de Catalunya, i les altres co-
missions que creï el Consell de Govern. S’aprofundeix 
en la flexibilitat de l’organització de l’Agència, atès 
que el Consell de Govern pot crear comissions, per-
manents o temporals, per a l’acompliment de les finali-
tats de l’Agència i per a dur a terme encàrrecs concrets, 
d’acord amb les prioritats del sistema universitari de 
Catalunya, tot atenent el fet que el concepte de qualitat 
té una definició en evolució permanent, d’acord amb 
els nous requeriments i exigències del context interna-
cional i de transformació de la mateixa societat cata-
lana. Per a l’exercici de llurs funcions, les comissions 
avaluadores actuen en els àmbits respectius amb les 
garanties adequades d’independència tècnica i profes-
sionalitat. En aquest mateix capítol, es crea una comis-
sió d’apel·lacions com a garantia de seguretat jurídica 
i objectivitat dels actes que dicten la Comissió d’Ava-
luació de la Recerca i les altres comissions creades pel 
Consell de Govern de l’Agència.

El capítol IV, relatiu al règim jurídic, els recursos hu-
mans, els recursos econòmics, l’avaluació i les rela-
cions externes de l’Agència, defineix el règim jurídic 
aplicable, el contracte programa, els estatuts, el règim 
d’impugnacions, els recursos humans, el patrimoni, la 
contractació, els recursos econòmics, el pressupost, la 
comptabilitat i el control financer, tot això tenint pre-
sent que l’Agència és una entitat integrada en el sec-
tor públic de la Generalitat. Així mateix, estableix que 
l’Agència sotmeti la seva activitat a avaluacions peri-
òdiques de caràcter internacional. L’Agència, per al 
compliment dels seus objectius, es relaciona amb al-
tres entitats o òrgans d’avaluació amb la finalitat de 
millorar-ne el respectiu funcionament.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Naturalesa 

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya és una entitat de dret públic sotmesa a 
l’ordenament jurídic privat, amb personalitat jurídica, 
plena capacitat i patrimoni propi per al compliment 
dels seus objectius.

2. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya, en l’exercici de les funcions de promo-
ció i garantia de la qualitat de l’educació superior, ac-
tua amb objectivitat i independència tècnica i profes-
sional, sense rebre instruccions de les administracions 
públiques o d’altres institucions pel que fa a l’acompli-
ment dels seus objectius.

3. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya s’adscriu al departament competent en 
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matèria d’universitats, que exerceix el control d’eficà-
cia i eficiència sobre la seva activitat.

Article 2. Finalitat i objectius 

1. La finalitat de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya és promoure i garan-
tir la qualitat de l’educació superior, d’acord amb es-
tàndards acadèmics i socials internacionals i europeus 
de qualitat i de conformitat amb la normativa vigent, 
i proporcionar als agents de l’educació superior crite-
ris i referents per a assolir els màxims estàndards de 
qualitat en el compliment de llurs funcions, tot atenent 
l’interès que la societat té per una educació superior 
de qualitat.

2. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya té els objectius següents: 

a) L’assegurament extern de la qualitat de la docència, 
la recerca i la innovació del sistema universitari de Ca-
talunya i dels centres d’educació superior.

b) Facilitar el garantiment i millorament del model 
universitari propi de Catalunya i la seva projecció in-
ternacional.

c) Donar suport al desenvolupament d’un sistema pro-
pi d’ensenyaments superiors, en l’àmbit de competèn-
cies de la Generalitat, amb el desplegament d’un marc 
de qualificacions que inclogui programes internacio-
nals.

d) Esdevenir una agència de referència internacional 
en l’acreditació i l’assegurament de la qualitat, que 
ofereixi serveis a universitats i a d’altres entitats de 
l’Estat espanyol, europees i d’arreu del món, amb aten-
ció preferent a les universitats catalanes.

e) Desenvolupar la metodologia, les eines i les propos-
tes, en l’àmbit de la qualitat, que contribueixin a situar 
el sistema universitari i els centres d’educació superior 
de Catalunya en una posició capdavantera en l’àmbit 
internacional.

f) Introduir un sistema d’avaluació que identifiqui les 
millors pràctiques, que promogui canvis i que incorpo-
ri valor afegit a l’avaluació.

g) Oferir suport qualificat als agents que intervenen en 
els processos d’introducció d’innovacions i avaluació de 
noves polítiques universitàries.

Article 3. Funcions 

1. Corresponen a l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya les funcions següents: 

a) L’avaluació de la docència, la recerca, la transferèn-
cia de coneixement i la gestió del sistema universitari.

b) L’avaluació, certificació, auditoria i acreditació de la 
qualitat de les universitats, de llurs centres de recerca i 
innovació i dels centres d’educació superior.

c) L’avaluació, la certificació, el seguiment i l’acredita-
ció, d’acord amb estàndards acadèmics i socials inter-
nacionals, dels ensenyaments conduents a l’obtenció 
de títols oficials i propis que imparteixen les universi-
tats i altres centres d’educació superior.

d) El foment de l’avaluació i la comparació de crite-
ris de qualitat, d’acord amb estàndards internacionals, 
especialment pel que fa a la docència, la recerca i la 
transferència del coneixement.

e) L’emissió de les acreditacions de recerca i de recer-
ca avançada, d’acord amb la Llei d’universitats de Ca-
talunya.

f) L’emissió dels informes pertinents per a la contrac-
tació de professors lectors d’acord amb la Llei d’uni-
versitats de Catalunya.

g) L’avaluació de l’activitat del personal docent i inves-
tigador de les universitats privades i dels centres ads-
crits a les universitats.

h) L’avaluació de l’activitat que acompleix el personal 
investigador de les universitats i la valoració dels mè-
rits individuals del personal docent i investigador, fun-
cionari i contractat, d’acord amb la Llei d’universitats 
de Catalunya.

i) L’observació, l’anàlisi i el debat sobre les tendències i 
el desenvolupament en l’àmbit de l’educació superior,  
i també l’orientació experta i l’assessorament per a con-
tribuir a promoure l’excel·lència dels serveis prestats 
per les universitats i els centres d’educació superior.

j) L’elaboració i la comunicació d’informació sobre els 
dèficits de qualitat detectats en les universitats, llurs 
centres de recerca i innovació i els centres d’educació 
superior, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat.

k) L’elaboració d’informació estadística i d’indicadors 
sobre l’educació superior i la recerca de les universi-
tats per tal de facilitar l’anàlisi de llur situació i evo-
lució.

l) L’impuls de la generació de coneixement i del prove-
ïment d’informació pública que demostri l’estat de la 
qualitat i dels processos d’avaluació de la qualitat de 
les universitats i dels centres d’educació superior i dels 
serveis que ofereixen, per a contribuir al retiment de 
comptes a la societat.

m) El foment i l’impuls de la recerca i la innovació so-
bre els models i els processos d’avaluació, certificació 
i acreditació de la qualitat.

n) La representació internacional del sistema de garan-
tia externa de qualitat corresponent al sistema univer-
sitari de Catalunya, la participació en xarxes o orga-
nismes i en institucions o organitzacions competents 
en matèria d’assegurament de la qualitat, i la parti-
cipació en el desenvolupament de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior, tot això de conformitat amb la 
normativa vigent.
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o) El foment d’avaluacions temàtiques i de processos 
de garantia interna de qualitat de les universitats i els 
centres d’educació superior i el desenvolupament de 
processos d’avaluació i garantia externa de la qualitat.

p) Les tasques que, en l’àmbit de les seves funcions, 
li siguin encarregades pel departament competent en 
matèria d’universitats, per les universitats, pels cen-
tres d’educació superior, pels centres de recerca i in-
novació vinculats, per altres departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat, per institucions o centres 
d’educació superior europeus i per altres entitats que 
acompleixen una activitat similar a les universitats ca-
talanes.

q) Les altres funcions que li atribueixen les lleis que 
fan referència a l’Agència, els seus estatuts i les altres 
normes vigents.

2. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya ha d’informar el Govern i el Parlament de 
Catalunya sobre l’evolució de la qualitat de la docència, 
la recerca i la innovació del sistema universitari de Ca-
talunya i de la qualitat dels centres d’educació superior.

Article 4. Principis d’actuació i valors  
de l’Agència

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universita-
ri de Catalunya ha d’actuar d’acord amb els principis 
de competència científica i tècnica, legalitat, seguretat 
jurídica i independència, i d’acord amb els estàndards 
acadèmics i socials i les directrius internacionals d’as-
segurament de la qualitat.

2. Els valors que han de guiar l’actuació de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
són els següents: 

a) L’enfocament europeu en les accions d’integració 
del sistema universitari a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior.

b) La cooperació amb les universitats, els centres 
d’educació superior i l’Administració de la Generalitat 
per a generar més valor afegit en llurs serveis i activi-
tats. L’Agència ha de tenir en compte la diversitat i la 
pluralitat en el camp de l’avaluació de la qualitat.

c) La cooperació i coordinació amb altres agències i 
organismes que tinguin la mateixa finalitat.

d) La participació dels col·lectius implicats en els pro-
cessos de garantia de la qualitat: estudiants, professors 
i investigadors.

e) L’obertura, receptivitat i integració envers les de-
mandes socials relacionades amb la qualitat de l’edu-
cació superior.

f) La transparència, entesa com l’accés públic a una 
informació completa, exacta i clara sobre l’activitat de 
l’Agència i la situació del sistema universitari.

g) L’assegurament intern i extern de la qualitat.

h) La innovació contínua en metodologies i processos.

i) El treball en xarxa amb el personal i els col·laboradors 
de l’Agència.

j) L’assegurament de l’expertesa i de la professionalitat 
del personal i dels col·laboradors de l’Agència.

k) L’efectivitat de l’Agència, entesa en el sentit que 
comparteix el benefici del coneixement i l’experiència 
del seu treball amb l’Administració, les universitats i 
la resta de la societat, i proporciona informació que 
facilita la presa de decisions en l’àmbit de l’educació 
superior.

l) L’acompliment, en l’exercici de les seves funcions, 
dels principis d’eficàcia i eficiència, actuant amb la 
màxima diligència i generació de valor.

3. L’avaluació de la qualitat, la certificació dels pro-
cessos i l’acreditació dels ensenyaments del sistema 
universitari de Catalunya s’han d’orientar a llur ade-
quació permanent a les demandes socials, als requisits 
de qualitat de formació universitària i al millorament 
continu de llurs processos, en el marc de l’Espai Euro-
peu d’Educació Superior.

Capítol II. Òrgans de govern i Comissió 
Assessora

Article 5. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya són els següents: 

a) El president.
b) El Consell de Govern.
c) El director.

Article 6. El president 

1. El president de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, que també ho és del 
Consell de Govern i de la seva Comissió Permanent, 
exerceix la representació institucional de l’Agència.

2. Les funcions del president són les que estableixen 
els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya.

3. El president de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya és nomenat pel Govern, 
a proposta del conseller del departament competent en 
matèria d’universitats, d’entre personalitats de recone-
guts mèrits i prestigi en l’àmbit acadèmic, amb acredi-
tada experiència en qualitat en educació superior i re-
cerca, per a un període de quatre anys, renovable una 
sola vegada.

4. El Govern, a proposta del conseller del departament 
competent en matèria d’universitats, pot fer cessar el 
president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya per les causes següents: 
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a) Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
b) Per condemna a causa de delicte per sentència ferma.
c) Per incompliment de les funcions del càrrec.
d) Per renúncia.
e) Pel finiment del seu mandat.

5. En els supòsits a què fan referència les lletres d i e 
de l’apartat 4, el president de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya continua en 
el càrrec en funcions fins que no prengui possessió el 
seu successor.

Article 7. El Consell de Govern

1. El Consell de Govern és l’òrgan superior de govern 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya.

2. Les funcions del Consell de Govern són les que es-
tableixen els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya.

3. El Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya és constituït pels 
membres següents: 

a) El president de l’Agència.

b) Els rectors de les universitats públiques i privades 
de Catalunya.

c) Els presidents dels consells socials de les universi-
tats públiques de Catalunya.

d) Tres personalitats acadèmiques de reconegut presti-
gi internacional, elegides pel Consell Interuniversitari 
de Catalunya.

e) Dos estudiants elegits pel Consell de l’Estudiantat 
de les Universitats Catalanes, preferiblement un estu-
diant de grau i un de postgrau.

f) Dues persones del departament competent en matè-
ria d’universitats, nomenades pel conseller corresponent.

g) El director de l’Agència.

h) El president de la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca.

i) Dos representants proposats per les organitzacions 
sindicals més representatives d’entre les que formen 
part del Consell Interuniversitari de Catalunya.

4. Els membres del Consell de Govern que no ho són 
per raó de llur càrrec ho han d’ésser d’acord amb cri-
teris de coneixement del sistema d’educació superior i 
recerca en els àmbits local i internacional.

5. Es poden incorporar al Consell de Govern de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya, amb veu però sense vot, els presidents de les 
comissions que aquest hagi creat, si així ho acorda el 
mateix Consell.

6. Els membres del Consell de Govern de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

a què fa referència l’apartat 3.d són nomenats per a un 
període de quatre anys, renovable una sola vegada.

7. Els membres del Consell de Govern a què fan refe-
rència les lletres e i i de l’apartat 3 es nomenen per a un 
període de dos anys, renovable una sola vegada, sem-
pre que continuïn essent estudiants o personal docent i 
investigador, respectivament.

8. Els membres del Consell de Govern de l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya no-
menats per raó del càrrec cessen en llur representació 
quan cessen en aquest. Els membres que no formen 
part del Consell de Govern per raó del càrrec continuen 
en funcions fins que no prenguin possessió llurs suc-
cessors.

9. El Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya nomena un se-
cretari, a proposta del president, que actua també com 
a secretari de la Comissió Permanent. El secretari as-
sisteix a les reunions d’aquests òrgans amb veu però 
sense vot.

10. El Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya s’ha de reunir, 
de manera ordinària, dues vegades l’any, com a mí-
nim. Perquè es pugui reunir en sessió extraordinària 
cal la decisió del president o l’acord d’una tercera part 
dels seus membres.

11. El Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya actua en ple o 
en comissió permanent.

Article 8. La Comissió Permanent del Consell 
de Govern 

1. Dins el Consell de Govern de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya s’ha de cons-
tituir una comissió permanent que ha d’exercir les fun-
cions que li delegui el Consell de Govern i les que, si 
escau, li atribueixin els Estatuts de l’Agència.

2. La Comissió Permanent del Consell de Govern de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya està constituïda pels membres següents: 

a) El president de l’Agència.

b) Dos rectors.

c) Dos presidents dels consells socials de les universi-
tats públiques catalanes.

d) Un estudiant.

e) Una personalitat acadèmica de reconegut prestigi.

f) Una persona del departament competent en matèria 
d’universitats.

g) El director de l’Agència.

h) El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca.

i) Un representant del personal docent i investigador.
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3. Els membres de la Comissió Permanent del Consell 
de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya són designats pel Consell de 
Govern, a proposta del president de l’Agència, d’entre 
els seus membres.

4. La Comissió Permanent del Consell de Govern de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari  
de Catalunya s’ha de reunir amb la periodicitat que de-
terminin els Estatuts de l’Agència.

Article 9. El director 

1. El director assumeix la direcció tècnica i adminis-
trativa de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya i executa els acords del Consell 
de Govern i de la Comissió Permanent.

2. El director és designat per mitjà d’un procés obert 
i competitiu de lliure concurrència, seguint els criteris 
acordats pel Consell de Govern per a un període de 
quatre anys renovable una sola vegada, d’acord amb 
els principis de mèrit i capacitat, i el criteri d’idoneïtat.

Article 10. La Comissió Assessora

1. La Comissió Assessora és l’òrgan consultiu que col·la-
bora amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya en l’assessorament de les estratè-
gies, en la definició i el millorament dels procediments 
i en l’elaboració de propostes d’actuació, amb la finali-
tat de garantir la qualitat de les activitats de l’Agència, 
d’acord amb referents internacionals.

2. La Comissió Assessora està formada, en els termes 
que estableixen els estatuts de l’Agència, per acadè-
mics nacionals i internacionals amb experiència in-
ternacional i reconegut prestigi, per estudiants de les 
universitats catalanes i per representants dels sindicats 
majoritaris de Catalunya que han d’ésser acadèmics. 
Tots ells han de tenir experiència en matèria de quali-
tat en educació superior i recerca.

Capítol III. Comissions per al compliment de les 
funcions d’avaluació, acreditació i certificació 

Article 11. Compliment de les funcions  
de l’Agència per mitjà de comissions 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya compleix les seves funcions per mitjà de la 
Comissió d’Avaluació de la Recerca i de les altres co-
missions que creï el Consell de Govern.

Article 12. Comissió d’Avaluació de la Recerca

1. La Comissió d’Avaluació de la Recerca, de caràcter 
permanent, exerceix les funcions que estableixen les 
lletres e, f, g i h de l’article 3.1 i les que li atribueixin 
expressament les altres normes vigents.

2. La Comissió d’Avaluació de la Recerca només pot 
ésser modificada o suprimida per llei.

3. La Comissió d’Avaluació de la Recerca és constituï-
da pels membres següents: 

a) El president, que és nomenat pel Consell de Govern 
d’entre les persones proposades pel conseller del de-
partament competent en matèria d’universitats i que 
ha de tenir mèrits científics prominents.

b) Quatre persones designades pel Consell de Govern 
a proposta del conseller del departament competent en 
matèria d’universitats.

c) Setze persones designades pel Consell de Govern, a 
proposta del president de la Comissió.

4. Els membres a què fan referència les lletres b i c de 
l’apartat 3 són designats d’entre el col·lectiu de cate-
dràtics funcionaris o contractats i professors titulars 
funcionaris o agregats amb contractes indefinits i de 
personal investigador en actiu a Catalunya, en cate-
goria assimilable als anteriors, i d’entre personalitats 
acadèmiques de reconegut prestigi internacional. Al-
menys dos terços del total de membres de la Comis-
sió d’Avaluació de la Recerca han d’ésser catedràtics 
funcionaris o contractats que compleixin alguna de les 
condicions següents: 

a) Haver superat tres avaluacions positives de llur acti-
vitat investigadora.

b) Haver estat guardonats amb el Premi Nacional de 
Recerca, la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Cientí-
fic i Tecnològic, la Distinció de la Generalitat per a la 
Promoció de la Recerca Universitària o una altra dis-
tinció de nivell anàleg o superior, a criteri del Consell 
de Govern.

5. El president i els membres de la Comissió d’Avalua-
ció de la Recerca han d’actuar amb criteris tècnics i 
amb independència en l’exercici de llurs funcions.

6. En la designació dels membres de la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca s’ha de procurar l’equilibri 
entre els diferents àmbits del coneixement. La majoria 
dels membres ha de pertànyer al col·lectiu de catedrà-
tics funcionaris o contractats o ha de tenir un nivell 
acadèmic equivalent.

7. El president i els membres de la Comissió d’Avalua-
ció de la Recerca són nomenats per a un període de 
quatre anys, renovable una sola vegada, i han de con-
tinuar en funcions fins que no prenguin possessió llurs 
successors.

Article 13. Funcionament de la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca

1. La Comissió d’Avaluació de la Recerca acompleix 
la seva activitat per mitjà de subcomissions, que po-
den tenir caràcter permanent, amb funcions d’infor-
me, proposta i recomanació. El president de cadascuna 
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d’aquestes subcomissions ha d’ésser un membre de la 
Comissió d’Avaluació de la Recerca designat pel presi-
dent d’aquesta Comissió.

2. Els membres de les subcomissions són designats pel 
president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, 
d’acord amb els requisits i el procediment que estableix 
l’article 12. S’hi han d’integrar, en tot cas, membres ex-
terns al sistema universitari i de recerca català.

3. S’han de constituir, en tot cas, una o més subcomis-
sions, regulades pels estatuts, de la Comissió d’Avalu-
ació de la Recerca en les modalitats següents: 

a) Per a l’acreditació de recerca, en els diferents àm-
bits del coneixement. Com a mínim el president i dos 
membres han d’ésser de la Comissió d’Avaluació de la 
Recerca. Els altres membres han de complir els requi-
sits que estableix l’article 12.

b) Per a l’acreditació de recerca avançada, en els di-
ferents àmbits del coneixement. Com a mínim el 
president i dos membres han d’ésser de la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca. Els altres membres han de 
complir els requisits que estableix l’article 12 i tots els 
membres han d’ésser catedràtics funcionaris o contra-
ctats o personal investigador de categoria assimilable.

c) Per a l’avaluació dels professors lectors. Com a mí-
nim el president i dos membres han d’ésser de la Co-
missió d’Avaluació de la Recerca. Els altres membres 
han de complir els requisits que estableix l’article 12.

Article 14. Comissions creades pel Consell  
de Govern

1. Correspon al Consell de Govern, a proposta del pre-
sident de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya, la creació, modificació i supressió 
de les comissions permanents d’avaluació, acredita-
ció i certificació, per al compliment de les funcions de 
l’Agència, i també de les comissions específiques no 
permanents per al desenvolupament d’encàrrecs con-
crets.

2. Les comissions creades pel Consell de Govern han 
d’ésser presidides i integrades per persones de recone-
gut prestigi acadèmic, científic o professional. Els pre-
sidents d’aquestes comissions són nomenats pel Consell 
de Govern, a proposta del president de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

3. Els membres de les comissions creades pel Consell 
de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya són nomenats pel Consell de 
Govern, a proposta del president de les comissions.

4. Els presidents i els membres de les comissions cre-
ades pel Consell de Govern de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya són nome-
nats per a un període de quatre anys, renovable una 
sola vegada. Una vegada finalitzat llur mandat, han de 
continuar en el càrrec en funcions fins que no pren-
guin possessió llurs successors.

Article 15. Avaluacions i acreditacions fetes 
per altres agències d’avaluació 

Les avaluacions i les acreditacions fetes per altres agèn-
cies o òrgans d’avaluació en una matèria de la compe-
tència de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya poden ésser considerades per la 
dita Agència als efectes del que estableix aquesta llei.

Article 16. La Comissió d’Apel·lacions

1. La Comissió d’Apel·lacions és la comissió encarre-
gada de resoldre els recursos d’alçada interposats con-
tra els acords de la Comissió d’Avaluació de la Recer-
ca i de les altres comissions d’avaluació, certificació i 
acreditació a què fa referència l’article 11. Les seves 
resolucions exhaureixen la via administrativa.

2. La Comissió d’Apel·lacions de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya és constituï-
da pels membres següents: 

a) Un membre del Consell de Govern, elegit d’entre les 
persones a què fa referència l’article 7.3.d, que exer-
ceix la presidència de la Comissió.

b) Dues o més persones, a determinar pel Consell de 
Govern, amb prestigi acadèmic, científic o professio-
nal i amb competència tècnica, que no pertanyin a cap 
altra comissió de l’Agència.

3. Els membres de la Comissió d’Apel·lacions són no-
menats pel Consell de Govern, a proposta del presi-
dent de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya, d’acord amb els períodes següents: 

a) El president de la Comissió es nomena per al mateix 
període que li correspon com a membre del Consell 
de Govern.

b) Els altres membres de la Comissió es nomenen per a 
un període de quatre anys, prorrogable una sola vega-
da, i es renoven per meitats cada dos anys.

4. Els membres de la Comissió d’Apel·lacions conti-
nuen en funcions fins que no prenguin possessió llurs 
successors.

5. Els procediments i el reglament de funcionament 
intern de la Comissió d’Apel·lacions són aprovats pel 
Consell de Govern a proposta de la mateixa Comissió 
i, en tot cas, s’han de publicar en el web de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Article 17. Independència tècnica i professional 
i publicitat de criteris i procediments

1. Les comissions a què fan referència els articles 12, 
13 i 14, de conformitat amb la normativa vigent, han 
d’actuar amb independència tècnica i professional, 
han d’elaborar i aprovar els criteris i els procediments 
d’avaluació, acreditació, certificació i auditoria, i han 
de fer en llurs àmbits respectius les avaluacions, cer-
tificacions i acreditacions que corresponen a l’Agència 
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per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya, i en són les responsables finals. El Consell de Go-
vern ha de vetllar per la independència tècnica de totes 
les comissions.

2. Els criteris de les avaluacions a les quals fa referèn-
cia l’article 13 han d’ésser públics i han de permetre 
també l’autoavaluació del candidat.

3. Els procediments d’avaluació, acreditació, certifica-
ció i auditoria i els reglaments de funcionament intern 
de les comissions s’han de publicar, en tot cas, en el 
web de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya.

Capítol IV. Règim jurídic, recursos humans 
i econòmics, avaluació externa i relacions 
externes de l’Agència

Article 18. Règim jurídic

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya es regeix per aquesta llei; pel text refós 
de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2002, del 24 de desembre; pels seus estatuts, i per 
les altres normes vigents que li siguin aplicables.

2. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya sotmet la seva activitat en les relacions 
externes, amb caràcter general, a les normes de dret ci-
vil, mercantil i laboral que li siguin aplicables. L’Agèn-
cia resta sotmesa al dret públic en els àmbits següents: 

a) El règim de funcionament i d’adopció d’acords dels 
òrgans col·legiats. En tot allò que no estableixin aques-
ta llei, els Estatuts de l’Agència o la seva normativa 
interna, és aplicable el règim jurídic dels òrgans col-
legiats de l’Administració de la Generalitat.

b) Les relacions amb l’Administració de la Generalitat, 
amb les universitats públiques i amb altres administra-
cions i entitats públiques.

c) Els actes d’avaluació, acreditació i certificació i els 
que impliquin l’exercici de potestats públiques.

d) El règim de responsabilitat patrimonial davant dels 
usuaris.

3. El règim de funcionament i d’adopció d’acords dels 
òrgans col·legiats de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya se subjecta a la norma-
tiva de l’Administració de la Generalitat aplicable als 
dits òrgans.

Article 19. Contracte programa

Les relacions de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya amb el Govern, mitjan-
çant el departament competent en matèria d’universi-
tats, s’articulen per mitjà d’un contracte programa que

ha d’incloure, almenys, els objectius, el finançament 
vinculat als resultats obtinguts i els instruments de se-
guiment de la seva activitat.

Article 20. Estatuts 

1. Els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya són aprovats pel Govern 
a proposta del conseller del departament competent en 
matèria d’universitats i a iniciativa del Consell de Go-
vern de l’Agència.

2. Els Estatuts han de determinar, com a mínim, les 
funcions dels òrgans de govern, l’estructura orgànica i 
les normes de funcionament de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya.

Article 21. Règim d’impugnacions

1. Els actes del Consell de Govern, de la Comissió Per-
manent i del president de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya exhaureixen la 
via administrativa.

2. Els actes del director de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya no exhaureixen 
la via administrativa i poden ésser objecte d’un recurs 
d’alçada davant del president de l’Agència.

3. Els actes d’avaluació, acreditació i certificació adop-
tats per la Comissió d’Avaluació de la Recerca i per 
les altres comissions a què fa referència l’article 11 no 
exhaureixen la via administrativa i poden ésser objec-
te d’un recurs d’alçada davant de la Comissió d’Apel-
lacions.

Article 22. Recursos humans 

El personal de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya està format per: 

a) El personal propi, contractat en règim de dret labo-
ral, tot respectant els principis d’igualtat, mèrit, capa-
citat i publicitat.

b) El personal de l’Administració de la Generalitat, de 
les universitats i dels centres d’educació superior, d’acord 
amb la normativa vigent.

Article 23. Patrimoni i contractació 

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya els 
béns i els drets que li són adscrits i els béns i els drets 
propis de qualsevol naturalesa que adquireixi o rebi 
per qualsevol títol, els quals han d’ésser registrats en 
l’inventari corresponent.

2. Els béns de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya afectats a l’exercici de les se-
ves funcions tenen la consideració de domini públic i 
gaudeixen del règim jurídic i de les exempcions tributà-
ries que corresponen als béns d’aquesta naturalesa.



15 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 634

1.01.01. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 11

3. La gestió del patrimoni de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya està subjecta 
a la normativa del patrimoni de l’Administració de la 
Generalitat.

4. La contractació de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya es regeix per la nor-
mativa de contractes del sector públic.

Article 24. Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya són: 

a) Els recursos que li siguin assignats amb càrrec als 
pressupostos de la Generalitat.

b) Els rendiments procedents dels béns i dels drets pro-
pis o que tingui adscrits.

c) Els ingressos derivats de l’exercici de la seva activitat.

d) Les subvencions i les donacions d’entitats públiques 
i privades o de particulars.

e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si es-
cau, d’acord amb la normativa vigent.

f) Els altres que li corresponguin.

Article 25. Pressupost, comptabilitat  
i control financer

1. El pressupost de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya és anual i se subjecta a 
la normativa reguladora de les entitats que conformen 
el sector públic de la Generalitat, la normativa regula-
dora de les seves finances públiques i les successives 
lleis de pressupostos.

2. El règim comptable aplicable a l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és el 
que la normativa reguladora de les finances públiques 
de la Generalitat estableix per a aquest tipus d’entitats.

3. El control financer de l’activitat de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es duu 
a terme per mitjà del procediment d’auditoria, efectu a-
da d’acord amb la normativa reguladora de les finan-
ces públiques de la Generalitat.

Article 26. Avaluació externa de l’Agència 

D’acord amb els estàndards i les directrius internacio-
nals per a l’assegurament de la qualitat, l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s’ha 
de sotmetre periòdicament, a proposta del Consell de 
Govern, a una avaluació externa internacional de la 
qualitat dels serveis que presta adreçada al seu millo-
rament constant i al seu reconeixement extern.

Article 27. Relacions externes 

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya, per al compliment dels seus objectius i 

l’exercici de les seves funcions, es relaciona amb altres 
entitats o òrgans amb funcions d’avaluació en els àm-
bits de la seva competència i d’acord amb la normativa 
vigent.

2. Les relacions externes amb les agències autonòmi-
ques, estatals, europees i internacionals s’han de fo-
namentar en el principi de col·laboració i tenen com a 
finalitat millorar el funcionament de les entitats o els 
òrgans respectius amb funcions d’avaluació i d’acord 
amb la normativa vigent.

Article 28. Dissolució i modificació

1. La dissolució de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya s’ha de fer per llei, la 
qual ha d’establir el procediment de liquidació i la for-
ma mitjançant la qual els òrgans de l’Agència conti-
nuen exercint provisionalment les funcions fins que la 
liquidació sigui total.

2. La modificació de la naturalesa jurídica de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya s’ha de fer per mitjà d’una llei del Parlament de 
Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera. Adaptació del Consell de Govern 

El Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, en el termini de 
tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, ha d’adaptar la seva composició al que estableix 
l’article 7. Els membres del Consell de Govern han 
d’ésser designats i nomenats en aquest mateix termini. 
Mentrestant, resta prorrogat el mandat dels membres 
que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei 
integren el Consell de Direcció.

Segona. Comissió d’Avaluació de la Recerca, 
Comissió d’Avaluació de la Qualitat i Comissió  
de Professorat Lector i Professorat 
Col·laborador

1. El mandat del president i els membres de la Co-
missió d’Avaluació de la Recerca nomenats abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei continua fins que no 
s’esgoti d’acord amb els terminis establerts per la nor-
mativa per la qual van ésser nomenats. Una vegada es-
gotat llur mandat, continuen en funcions fins que no 
siguin nomenats llurs successors d’acord amb el que 
estableix l’article 12.

2. La Comissió d’Avaluació de la Qualitat i la Comis-
sió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador 
continuen exercint llurs funcions fins a la resolució de 
les avaluacions que hagin iniciat abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei. Una vegada finalitzades, ambdues 
comissions resten suprimides.
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Tercera. Aplicació dels nous criteris  
i procediments 

Fins que no transcorrin sis mesos de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, les sol·licituds de l’avaluació a la qual fa 
referència l’article 13 s’han d’avaluar d’acord amb les 
condicions anteriors a aquesta llei.

Disposició derogatòria 

Es deroguen els capítols II i III del títol VII de la Llei 
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

Disposicions finals 

Primera. Adaptació dels Estatuts de l’Agència

Els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya aprovats pel Decret 
93/2003, de l’1 d’abril, s’han d’adaptar al que estableix 
aquesta llei en el termini de sis mesos a comptar de 
l’endemà de la data de constitució del Consell de Go-
vern. Mentrestant, són aplicables els estatuts vigents 
en tot allò que no la contradiguin.

Segona. Entrada en vigor

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

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1102/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les actuacions restrictives dels 
drets del personal sanitari no facultatiu ju-
bilat
Tram. 250-01243/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de juliol 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre les actuacions restrictives dels drets del perso-
nal sanitari no facultatiu jubilat (tram. 250-01243/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82599) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 82628).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Complir les recomanacions fetes pel Síndic de 
Greuges al Departament de Salut amb relació a les ac-
tuacions i resolucions restrictives de drets i havers que 
s’han imposat al personal jubilat de l’Institut Català de 
la Salut (ICS) en els darrers dos anys.

b) Revisar la decisió de mantenir la denegació de 
l’abonament del complement de pensió corresponent 
a la catorzena paga de l’any 2012, i fer-ho aplicant la 
mateixa interpretació normativa que s’ha fet en al-
tres comunitats autònomes d’Espanya, per a posar fi a 
una greu discriminació en perjudici d’aquest grup de 
ciutadans sense cap element justificatiu.

c) Deixar sense efecte les resolucions, les actuacions i 
les comunicacions dirigides a reduir el complement de 
pensió de jubilació que afectin les persones jubilades 
abans de l’1 d’abril de 2005, tal com es feia en virtut de 
l’Acord de la Comissió Permanent de la Mesa Sectorial 
de Negociació de Sanitat de data 17 de març de 2005.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Begonya Montalban i Vi-
las; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou i Torras

Resolució 1103/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Centre d’Atenció a la Salut Se-
xual i Reproductiva de Sant Andreu de la 
Barca
Tram. 250-01418/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de juliol 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre el manteniment del Centre d’Atenció a la Sa-
lut Sexual i Reproductiva de Sant Andreu de la Barca 
(tram. 250-01418/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 107118) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 109030).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
obert el Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproduc-
tiva de Sant Andreu de la Barca, amb la mateixa car-



15 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 634

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 13

tera de serveis al municipi, o a continuar contractant el 
servei a l’Ajuntament tal com s’havia fet fins al 31 de 
desembre de 2014.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Begonya Montalban i Vi-
las; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou i Torras

Resolució 1104/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’avaluació del projecte de fusió 
dels serveis dels hospitals Josep Trueta, de 
Girona, i Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-01424/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de juli-
ol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre l’avaluació del projecte de fusió dels serveis 
dels hospitals Josep Trueta, de Girona, i Santa Cateri-
na, de Salt (tram. 250-01424/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
109029) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 109036).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer un procés d’avaluació del projecte CIMS, d’inte-
gració de serveis dels hospitals Josep Trueta, de Giro-
na, i Santa Caterina, de Salt, després dels dos primers 
anys de funcionament.

b) Incloure en aquest procés d’avaluació una fase prè-
via d’informació, una fase de participació i una fase de 
decisió sobre la continuïtat o no del projecte.

c) Tenir en compte en el procés d’avaluació tots els 
equips de professionals i directius implicats, els repre-
sentants dels treballadors i el col·lectiu d’usuaris del 
sistema sanitari gironí.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Annabel Mar-
cos i Vilar; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou 
i Torras

Resolució 1105/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els serveis de salut de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 250-01444/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de ju-
liol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre els serveis de salut de les Terres de l’Ebre 
(tram. 250-01444/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 109569), pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 110893) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 110969).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar prioritat, en la planificació sanitària, a dotar 
l’Institut Català de la Salut (ICS) del pressupost ne-
cessari per a reobrir gradualment tots els quiròfans 
necessaris per a reduir les llistes d’espera de tots els 
tipus d’intervencions, complint així els decrets i les or-
dres del Servei Català de la Salut (CatSalut), i reobrir 
també gradualment tots els llits que hagin de donar 
resposta als pacients quirúrgics i als pacients mèdics 
que s’han d’ingressar de manera urgent o programada, 
assegurant sobretot que mai cap pacient no resta a ur-
gències més temps de l’estrictament necessari pendent 
d’ingrés per manca de llit.

b) Fer que el servei de cuina de l’Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta es presti des del mateix hospital i no 
mitjançant un càtering de Tarragona, amb el sobrecost 
de transport i la pèrdua de qualitat que això comporta 
per als usuaris.

c) Tornar a emplaçar la Gerència Territorial de l’ICS 
de les Terres de l’Ebre a Tortosa i dotar-la de les com-
petències i les funcions necessàries.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Annabel Mar-
cos i Vilar; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou 
i Torras
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Resolució 1106/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la planificació i el desenvolupa-
ment de la farmàcia comunitària
Tram. 250-01484/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de ju-
liol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la planificació i el desenvolupament de la 
farmàcia comunitària (tram. 250-01484/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 112674), pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 112675) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 112693).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer totes les actuacions necessàries per a valorar el 
desenvolupament i la planificació de la farmàcia co-
munitària com un element més, i més integrat, en el 
sistema públic de salut de Catalunya.

b) Posar en marxa un grup de treball, integrat per ex-
perts i amb la participació, entre altres, dels represen-
tants corporatius i de les associacions professionals 
d’especialistes farmacèutics, hospitalaris i comunita-
ris, i també amb representants de les oficines de far-
màcia, per a valorar i planificar les funcions i els ob-
jectius que s’hauria de tenir en compte en el disseny i 
el desenvolupament de la farmàcia comunitària en el 
sistema de salut de Catalunya.

c) Tenir en compte que, en el desenvolupament i la pla-
nificació d’un sistema de farmàcia comunitària cal va-
lorar, entre altres, les funcions i els objectius següents: 

1r. La disponibilitat i la dispensació d’un major nom-
bre de medicaments d’ús hospitalari mitjançant la far-
màcia comunitària, especialment en el cas dels me-
dicaments que no requereixen un seguiment clínic 
concomitant a l’acte de dispensació, per tal de garantir 
que els pacients que els necessitin puguin accedir-hi 
prop de casa o del lloc de treball.

2n. La prestació de serveis a residències i a la llar dels 
pacients –com ja es fa en alguns estats de la Unió Eu-
ropea–, i també l’ajut en la gestió de la medicació dels 
pacients amb règims de tractament complexos, com, 
per exemple, preparant sistemes individualitzats de 
dosificació.

3r. Fomentar serveis com ara la prescripció repetida, 
que permet que pacients ja controlats mèdicament re-
bin la medicació durant un període de temps determi-

nat des de la farmàcia comunitària que els correspon, 
sense necessitat de tornar a la consulta mèdica.

4t. Permetre, en circumstàncies predefinides i amb el 
consentiment previ del metge prescriptor, els ajustos 
de dosi en les prescripcions repetides.

5è. Cooperar amb altres membres de l’equip assisten-
cial per a la detecció i la gestió de malalties cròniques.

6è. Aportar coneixement professional a xarxes d’aten-
ció especialitzada respecte a fàrmacs i substàncies que 
tracten una patologia específica.

7è. Garantir la continuïtat de l’atenció farmacèutica 
durant la transició dels pacients entre els centres d’ur-
gències o hospitalaris i llurs domicilis.

8è. Participar activament en el desenvolupament de 
programes de cribratge com el del VIH o el del càncer 
de còlon i contribuir més a les estratègies d’immunit-
zació i a les campanyes de vacunació.

9è. Potenciar els programes de vida saludable i control 
de factors de risc com els de cessació tabàquica, con-
trol de la hipertensió i risc vascular, nutrició saludable 
i dieta mediterrània.

d) Impulsar els canvis normatius i reglamentaris im-
prescindibles per a fer possible la consecució dels ob-
jectius perseguits amb el desenvolupament de la far-
màcia comunitària com ara, entre altres: 

1r. Instar el Govern de l’Estat a la creació i la implan-
tació d’una especialitat en farmàcia comunitària que 
estimuli la formació continuada i el desenvolupament 
professional.

2n. Implantar un sistema d’accés a les noves farmàcies 
valorant aspectes com l’experiència i la formació en 
farmàcia comunitària, i també tot el que fa referència 
a la qualitat de la prestació, cercant la fórmula d’accés 
que en garanteixi l’equitat.

3r. Fer un desplegament normatiu que permeti als far-
macèutics d’assumir noves competències i responsa-
bilitats.

4t. Millorar la integració de les farmàcies comunitàri-
es amb el sistema públic de salut, per mitjà de l’accés a 
la informació que sigui necessària de la història clíni-
ca del pacient per a dur a terme l’activitat contractada 
pel Servei Català de la Salut (CatSalut), com és la llista 
de medicació que té prescrita, respectant sempre les 
normes establertes sobre protecció de dades, privacitat 
i confidencialitat.

5è. Desenvolupar sistemes oficials de comunicació en-
tre professionals sanitaris i de telefarmàcia amb els 
pacients, que permetin agilitar la presa de decisions i 
la supervisió.

6è. Estudiar la possibilitat d’implantar un model mixt 
de retribució dels professionals, basat sobretot en ho-
noraris professionals sobre actuacions, abans que en 
marges sobre el producte.



15 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 634

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 15

7è. Estudiar les implicacions d’una eventual diferenci-
ació pressupostària entre les partides de la despesa en 
medicaments i el pagament dels serveis professionals 
farmacèutics comunitaris.

8è. Promoure el desenvolupament de l’oficina de far-
màcia rural, que en molts casos és l’únic agent sanitari 
permanent en un nucli rural, i crear una relació més 
estreta i de col·laboració entre les farmàcies i els CAP 
de referència respectius.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària en funcions, de la Comissió; Annabel Mar-
cos i Vilar; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou 
i Torras

Resolució 1107/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les retribucions dels alts càrrecs 
de la sanitat pública
Tram. 250-01462/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de ju-
liol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’anul·lació de l’increment retributiu dels 
alts càrrecs de la sanitat pública (tram. 250-01462/10), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
110970).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya constata que és aplica-
ble a l’àmbit sanitari, com a sector públic, la disposi-
ció addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, de manera que en cap cas no hi pot 
haver càrrecs directius amb retribucions superiors a la 
de conseller, retribucions que s’han d’assimilar, amb 
caràcter general, a les fixades per als alts càrrecs o 
càrrecs de comandament al servei de la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar de manera immediata el decret de desplegament 
del punt 7 de la disposició addicional vint-i-unena de 
la Llei 2/2014 pel que fa a les entitats del sector públic 
de la salut.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Begonya Montalban i Vi-
las; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou i Torras

Resolució 1108/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els canvis en el model d’atenció 
domiciliària
Tram. 250-01475/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de juliol 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre els canvis en el model d’atenció domiciliària 
(tram. 250-01475/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 112672).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) No fer cap externalització de l’atenció domiciliària 
per la via de contracte a empreses externes o equips 
específics aliens als d’atenció primària de cada zona.

b) Garantir als professionals dels CAP els recursos 
personals, materials i organitzatius necessaris per a 
poder continuar oferint una bona atenció en la consul-
ta i en el domicili com a metge i infermer de referència 
per a llurs pacients, sense que això els comporti treball 
fora d’hores laborals ni sobreesforç econòmic.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Begonya Montalban i Vi-
las; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou i Torras

Resolució 1109/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres d’ampliació i millora-
ment de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01482/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de juliol 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre les obres d’ampliació i millorament de l’Hospi-
tal de Viladecans (tram. 250-01482/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 110487) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 112670).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar-li, dins aquest 2015, l’avantprojecte 
d’obres d’ampliació i millorament de l’Hospital de Vi-
ladecans, d’acord amb el pla funcional presentat a fi-
nals de gener d’enguany, i disposar del projecte execu-
tiu dins el 2016.

b) Licitar les obres d’ampliació i millorament de l’Hos-
pital de Viladecans un cop aprovat el projecte executiu 
i, en tot cas, abans d’acabar el 2016, i garantir la dispo-
nibilitat pressupostària necessària per a desenvolupar 
les necessitats de servei que l’esmentat pla funcional 
estableix.

c) Incloure els serveis previstos a la cartera de serveis 
del pla funcional presentat que siguin viables en els es-
pais que actualment té l’Hospital de Viladecans, man-
tenint-ne informats els ajuntaments de la zona.

d) Vetllar perquè l’Hospital de Viladecans pugui com-
plir els terminis de referència per a l’accés als procedi-
ments quirúrgics sense garantia, les proves diagnòsti-
ques i les consultes d’atenció especialitzada, que s’han 
d’aplicar en funció de la priorització establerta segons 
la situació clínica i social, i per a les consultes d’aten-
ció primària programades; garantir que cap pacient in-
tervingut no hagi de prorrogar l’estada al quiròfan per 
manca de llits disponibles en la unitat de cures posto-
peratòries o en la unitat d’hospitalització que perto-
qui, i que cap pacient no hagi de perllongar l’estada 
a la unitat de cures postoperatòries per manca de llits 
d’hospitalització, i valorar anualment la disminució 
del percentatge de les derivacions fora de l’àmbit terri-
torial de referència, per a facilitar la millora de la ca-
pacitat de resolució d’acord amb la demanda esperada.

e) Definir i aplicar un temps màxim d’espera garantit 
per a ésser atès en les urgències, i un temps màxim 
d’espera en un box d’urgències per a ésser ingressat a 
planta, i treballar, conjuntament amb els professionals, 
per a evitar els col·lapses de les urgències i la conse-
güent estada dels pacients als passadissos, i agilitar els 
fluxos per tal de reduir el temps d’estada a urgències 
dels pacients amb l’objectiu de garantir-los no només 
el dret a l’atenció urgent en un temps raonable, sinó 
també el confort i la intimitat.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Begonya Montalban i Vi-
las; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou i Torras

Resolució 1110/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres del centre de rehabilita-
ció emplaçat a l’edifici del CAP Rambla Ma-
rina, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01483/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de juli-
ol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre les obres del centre de rehabilitació emplaçat 
a l’edifici del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de 
Llobregat (tram. 250-01483/10), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel 
Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, pel 
Grup Mixt i per Marina Geli i Fàbrega, diputada no 
adscrita.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a licitar les 
obres del nou centre de rehabilitació situat on hi havia 
el CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat, 
dins el primer semestre del 2015, iniciar-les de manera 
immediata un cop adjudicades i acabar-les en un ter-
mini màxim de dotze mesos.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Begonya Montalban i Vi-
las; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou i Torras

Resolució 1111/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment d’un servei d’aten-
ció continuada accessible i de qualitat al 
CAP Esparreguera
Tram. 250-01491/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de ju-
liol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la reobertura del servei d’atenció con-
tinuada del CAP Esparreguera (tram. 250-01491/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 110488), pel Grup Parlamentari de Convergència 
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i Unió (reg. 112669) i pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 112694).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a avaluar 
l’impacte en l’accés i la qualitat del servei dels canvis 
duts a terme pel Departament de Salut durant els dar-
rers tres anys en els serveis de salut prestats al CAP 
Esparreguera amb el consistori, el govern territorial de 
salut i representants del personal, d’usuaris i de veïns, 
i a restablir les mesures necessàries per a garantir-hi 
un servei d’atenció continuada accessible i de qualitat.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Annabel Mar-
cos i Vilar; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou 
i Torras

Resolució 1112/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’esclerosi múltiple
Tram. 250-01501/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de ju-
liol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’esclerosi múltiple (tram. 250-01501/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 113637) i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 113959).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer divulgació en l’àmbit institucional sobre l’es-
clerosi múltiple i el seu impacte en la vida diària de 
pacients i familiars per a incrementar la consciencia-
ció social sobre la malaltia, sobre la importància de la 
recerca en aquest àmbit i sobre la necessitat de rebre 
aportacions econòmiques per a aquesta recerca.

b) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Es-
tat, atesa la manca d’atenció adequada vers el mece-
natge científic, perquè promogui una llei de mecenatge 
que faciliti la incorporació de capital a projectes cien-
tífics per a crear un entorn legal que el reguli i que do-
ni seguretat i incentius als mecenes.

c) Facilitar, en el marc de l’estratègia industrial de Ca-
talunya, la connexió entre el petit capital català i les 
empreses del sector biomèdic, per a impulsar les col-
laboracions publicoprivades i la creació d’un fons mixt 
publicoprivat per a invertir en projectes de recerca 
translacional, que donarien seguretat als inversors pe-
tits i mitjans i podrien servir de guia per a detectar  
bones oportunitats d’inversió, i altres eines com els 
avals a emprenedors que els podrien facilitar l’accés 
al crèdit.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Annabel 
Marcos i Vilar; la presidenta de la Comissió, M. Mercè 
Jou i Torras

Resolució 1113/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’assignació pressupostària de 
l’Hospital de Mataró per al 2015
Tram. 250-01567/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de ju-
liol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’assignació pressupostària de l’Hospital 
de Mataró per al 2015 (tram. 250-01567/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 116038) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 116050).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir que, amb l’assignació pressupostària que 
percebi l’Hospital de Mataró, tots els seus treballa-
dors cobraran la catorzena paga o la part proporcional 
equivalent deduïda de llur salari.

b) Incrementar l’assignació pressupostària de l’Hospi-
tal de Mataró per al 2015 per a dotar suficientment el 
fons d’amortització d’inversions.

c) Garantir l’assignació pressupostària suficient a 
l’Hospital de Mataró per a cobrir-hi la reposició i la 
renovació tecnològica dins l’any 2015.

d) Garantir que tots els serveis assistencials de la car-
tera de serveis de l’Hospital de Mataró s’hi presten 
amb el personal suficient dotant-lo d’un finançament 
equivalent al d’altres centres hospitalaris de caracte-
rístiques similars.
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e) Eliminar la derivació d’activitat sanitària assignada 
de l’Hospital de Mataró a altres centres de salut, a ex-
cepció de la que estigui justificada per motius mèdics.

f) Consolidar en el pressupost del Consorci Sanitari 
del Maresme la quantitat consignada en el pressupost 
del 2014 per a la línia assistencial de salut mental, que 
va permetre el reconeixement d’activitat realitzada en 
aquest àmbit pel Consorci.

g) Elaborar un pla de viabilitat econòmica i financera 
per al Consorci Sanitari del Maresme, amb l’horitzó del 
2020, per a garantir-ne la viabilitat i afrontar el seu deu-
te històric.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Begonya Montalban i Vi-
las; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou i Torras

Resolució 1114/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dotació de l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo-
bregat, amb els recursos necessaris per al 
funcionament del servei d’urgències
Tram. 250-01585/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de ju-
liol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la dotació de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat, amb els recur-
sos necessaris per al funcionament del servei d’urgèn-
cies (tram. 250-01585/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 117001) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 117282).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Hospital 
Universitari de Bellvitge, insta el Govern a: 

a) Dotar-lo dels recursos necessaris per a garantir el 
correcte funcionament del nou servei d’urgències, 
concretament dels quiròfans i del servei de reanima-
ció, de manera que s’hi permeti el drenatge amb cele-
ritat a les unitats quirúrgiques i de tractament.

b) Reobrir els llits, els quiròfans, les consultes i els ser-
veis de l’hospital que siguin necessaris per a donar res-
posta a la demanda de la població de referència i a la car-
tera de serveis assignada, dotant-los del personal sanitari 
suficient per a prestar l’atenció adequada als pacients.

c) Garantir que tots els serveis assistencials inclosos 
en la cartera de serveis de l’hospital s’hi presten amb 
el personal suficient per a garantir-hi la qualitat assis-
tencial.

d) Eliminar la derivació d’activitat sanitària que té as-
signada a altres centres de salut, a excepció de la que 
estigui justificada per motius clínics, de proximitat o 
assistencials.

e) Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat per a garantir la correcta senyalit-
zació dels itineraris d’accés al nou edifici d’urgències 
i posar a disposició més places d’aparcament gratuïtes 
als entorns de l’hospital.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Begonya Montalban i Vi-
las; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou i Torras

Resolució 1115/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació dels treballadors de 
Badalona Serveis Assistencials
Tram. 250-01611/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de ju-
liol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la situació dels treballadors de Badalona 
Serveis Assistencials (tram. 250-01611/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
116926) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 117981).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix l’esforç de col-
laboració i la voluntarietat demostrada pels treballa-
dors de Badalona Serveis Assistencials.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incre-
mentar, en compliment de la Moció 171/X, els recur-
sos econòmics destinats a Badalona Serveis Assis-
tencials amb l’objectiu que tots els seus treballadors 
cobrin la catorzena paga o la part proporcional equiva-
lent deduïda de llur salari.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària en funcions de la Comissió, Annabel Mar-
cos i Vilar; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou 
i Torras
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Resolució 1116/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el concurs de trasllat de personal 
estatutari aprovat per l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 250-01622/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de juliol 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el concurs de trasllat de personal estatutari apro-
vat per l’Institut Català de la Salut (tram. 250-01622/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que el concurs voluntari de trasllat de personal esta-
tutari, sanitari i no sanitari, que s’està fent a l’Institut 
Català de la Salut: 

a) Té en compte l’adequació de cada persona al lloc de 
treball d’acord amb la seva formació específica i a les 
seves competències.

b) Es fa amb transparència, de manera que es facilita 
al Parlament i a tots els col·lectius afectats la informa-
ció de tots els passos, fases i criteris del procés.

c) Inclou la recol·locació, en tots els casos en què sigui 
possible i d’acord amb la normativa vigent, del perso-
nal interí cessat, tant el sanitari com el no sanitari, so-
bre la base d’aquest concurs de trasllat.

d) Inclou un control i el seguiment de la situació als 
hospitals origen dels trasllats, amb la garantia que les 
places que quedin buides es cobreixen i que no es fa 
amb contractes precaris.

e) Regula la categoria professional d’infermeria fami-
liar i comunitària i la de la resta d’especialitats d’in-
fermeria, com ja han fet altres comunitats autònomes 
espanyoles.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Begonya Montalban i Vi-
las; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou i Torras

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 
de Montgat a Palafolls
Tram. 250-01664/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP C’s (reg. 120926).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Pacte per a la infància a Ca-
talunya
Tram. 302-00307/10

Presentació
GP SOC

Reg. 120819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el Pacte per 
a la infància a Catalunya (tram. 300-00325/10).

Moció

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

1. Demanar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques els canvis legislatius necessaris per tal de 
fer efectiva la inembargabilitat dels ajuts d’urgència 
social i, a la vegada, recuperar els ajuts ja embargats, 
així com també establir que aquests tipus d’ajuts desti-
nats a la compra de medicaments, pagament de rebuts 
de subministraments, lloguer d’habitatges o menjadors 
escolars, no tributen.

2. Impulsar programes concrets de polítiques actives 
de provisió de famílies acollidores alienes, i desple-
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gar, en el termini de tres mesos, el programa de famí-
lies acollidores professionals, així com assegurar que 
s’adopten tots els mecanismes necessaris per evitar el 
perllongament de l’acolliment en centre per manca de 
famílies.

3. Promoure una assignació del personal de suport ne-
cessari per a l’atenció adequada dels alumnes amb ne-
cessitats educatives especials en cada escola ordinària, 
mantenir la previsió per reconvertir els CEE en cen-
tres de referència a les escoles ordinàries i dotar els 
CREDA dels recursos per garantir atenció logopèdica.

4. Donar compliment a la Moció 136/X del Parlament 
de Catalunya, sobre els infants en situació de vulnera-
bilitat, que insta el Govern a garantir que els infants 
derivats als EAP’s, CDIAP’s o CSMIJ tinguin un di-
agnòstic en un període màxim de sis mesos des de la 
derivació al servei per part d’un professional.

5. Donar a conèixer, en el termini d’un mes, la plani-
ficació del Govern per configurar un sistema integrat 
de prestacions econòmiques per combatre la pobresa 
infantil, tot identificant les prestacions existents i pos-
sibles millores, amb la finalitat de desplegar normati-
vament el drets dels infants a un nivell de vida adequat 
i establir criteris per assegurar-ho.

6. Impulsar una llei de mesures integrals per combatre 
la violència contra la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els espais naturals
Tram. 302-00308/10

Presentació
GP SOC

Reg. 120824 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els espais 
naturals (tram. 300-00326/10).

Moció

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

1. Aturar l’execució del Pla de gestió d’espais naturals 
protegits 2015-2020, fins que hi hagi un consens ma-

joritari entre les entitats del sector ambiental, els pro-
fessionals i els grups parlamentaris, cercant un nou 
enfocament que permeti modernitzar les polítiques i 
estructures de gestió del medi natural.

2. Aturar la perllongada situació de pèrdua de dotaci-
ons pressupostàries i la pèrdua de recursos humans en 
les estructures de gestió actuals dels Espais Naturals 
Protegits, per tal de revertir la situació de retrocés en 
què es troben immersos.

3. Mantenir la paralització de l’expedient de remoció 
dels actuals directors i responsables de parcs naturals, 
conseqüència de la relació de llocs de treball aprova-
da pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
Alimentació i Medi Natural, de canvi de nom, nivell 
i complement específic dels llocs de treball de «direc-
ció de parc nacional i natural», tal com recull la Moció 
215/X del Parlament de Catalunya, sobre les condici-
ons laborals, de salut i de seguretat dels treballadors.

4. Aprovar el Projecte de Llei de Biodiversitat i del Pa-
trimoni Natural.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’actuació del Departament 
d’Economia i Coneixement en el procés de 
licitació d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 302-00309/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 120825 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’actuació del Depar-
tament d’Economia i Coneixement en el procés de li-
citació d’Aigües Ter Llobregat (tram. 300-00324/10).

Moció

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) No recórrer en cassació contra les Sentències dic-
tades per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa-
administrativa del Tribunal superior de Justícia de Ca-
talunya en el recursos números 14, 28 i38 de 2013 que 
declaren la nul·litat del acord d’adjudicació del con-
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tracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en al-
ta del Sistema Ter-Llobregat i a demanar-ne l’execució 
provisional prevista en l’article 91.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrati-
va, en el cas que cap altra part intervinent interposi re-
curs de cassació contra les mateixes.

b) Assumir l’explotació i la gestió directa del servei 
per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua durant el 
termini que sigui necessari per adoptar el mitjà de 
gestió directa del servei que sigui més idoni, garantint 
la plena titularitat pública del servei i la participació 
de les entitats local del àmbit territorial en que es pres-
ta el servei.

2) El Parlament de Catalunya encarrega a la Sindica-
tura de Comptes per tal que, de conformitat amb el 
previst en els articles 1 apartats 1 i 2; i 2 apartats a) i 
f) de la seva llei 18/2010 de 7 de juny remeti a aquest 
Parlament un informe detallat en relació a: 

a) Els Efectes econòmics, en termes d’indemnitzacions, 
compensacions i costos financers que hauria d’assumir 
la Generalitat de Catalunya en el cas que finalment 
s’hagin d’executar, per esdevenir fermes, les Sentèn-
cies dictades per la Secció Cinquena de la Sala con-
tenciosa-administrativa del Tribunal superior de Justí-
cia de Catalunya en el recursos números 14, 28 i38 de 
2013 que declaren la nul·litat del acord d’adjudicació 
del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
en alta del Sistema Ter-Llobregat.

b) La resolució interpretativa de data 5 de juliol de 2013 
dels Honorables Consellers de Territori i Sostenibili-
tat i d’Economia i Coneixement en resposta a la pe-
tició formulada per l’empresa ATLL Concessionària 
de la Generalitat de Catalunya, en escrit de 7 de juny 
de 2013, en relació a la resolució de l’Òrgan Adminis-
tratiu de Recursos Contractual 1/2013 de 2 de gener, 
en concret: si dita resolució interpretativa en els seus 
apartats 1,; 2, a) i c) suposa una sobre-garantia, en ter-
mes de preveure o fer possible una major compensa-
ció que la correspondria a l’adjudicatària del contrac-
te de gestió del referit servei i als entitats financeres 
que tinguin constituïda penyora sobre els seus drets 
de crèdit front a l’administració, en relació a la que 
els correspondria aplicant les disposicions de la llei 
de contractes del sector públic, les directives europees 
sobre Contractes del sector públic i demés disposició 
aplicable, en el cas que s’hagin d’executar les Sentèn-
cies dictades per la Secció Cinquena de la Sala con-
tenciosa-administrativa del Tribunal superior de Justí-
cia de Catalunya en el recursos números 14, 28 i38 de 
2013 que declaren la nul·litat del acord d’adjudicació 
del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
en alta del Sistema Ter-Llobregat

3) El Parlament de Catalunya encarrega al Síndic de 
Greuges per tal que, de conformitat amb el previst en 
els articles 3. apartat 1 i 4. Apartats c) (bona admi-
nistració), f) i j) de la seva llei 24/2009 de 23 de de-

sembre, emeti informe sobre la resolució interpretati-
va de data 5 de juliol de 2013 dels Hbles. Consellers 
de Territori i Sostenibilitat i d’Economia i Coneixe-
ment en resposta a la petició formulada per l’empresa 
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, 
en escrit de 7 de juny de 2013, en relació a la resolu-
ció de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractual 
1/2013 de 2 de gener, en concret:  Si dita resolució 
interpretativa en els seus apartats 1,; 2, a) i c) suposa 
una sobre-garantia, en termes de preveure o fer pos-
sible una major compensació que la correspondria a 
l’adjudicatària del contracte de gestió del referit servei 
i als entitats financeres que tinguin constituïda penyo-
ra sobre els seus drets de crèdit front a l’administra-
ció, en relació a la que els correspondria aplicant les 
disposicions de la llei de contractes del sector públic, 
les directives europees sobre Contractes del sector pú-
blic i demés disposició aplicable, en el cas que s’hagin 
d’executar les Sentències dictades per la Secció Cin-
quena de la Sala contenciosa-administrativa del Tri-
bunal superior de Justícia de Catalunya en el recursos 
números 14, 28 i38 de 2013 que declaren la nul·litat del 
acord d’adjudicació del contracte de gestió del servei 
d’abastament d’aigua en alta del Sistema Ter-Llobregat

4) El Parlament de Catalunya censura l’actuació que 
han tingut tant les Conselleries de Territori i Sosteni-
bilitat com la d’Economia i Coneixement en la prepa-
ració, tramitació, adjudicació, interpretació i demés ac-
tuacions posteriors del contracte de gestió del servei 
d’abastament d’aigua en alta del Sistema Ter-Llobregat.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el procés d’adjudicació d’Aigües 
Ter Llobregat i la repercussió en les finances 
de la Generalitat

Tram. 302-00310/10

Presentació

GP C’s

Reg. 120826 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el procés 
d’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat i la repercussió 
en les finances de la Generalitat (tram. 300-00328/10).
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Moció

1. El Parlament de Catalunya reprova el Conseller 
d’Economia i Coneixement, Honorable Sr. Andreu 
Mas-Colell, per la gestió de tot el procediment de lici-
tació i adjudicació d’Aigües Ter-Llobregat.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a comparèixer, abans de finalitzar l’actu-
al període de sessions i en sessió extraordinària de la 
Comissió d’Economia i Finances, i donar explicacions 
sobre

a) L’import que el Govern haurà de pagar a Acciona, SA, 
per l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter-
Llobregat

b) Com i quan pensa el Govern pagar la indemnització 
milionària a Acciona, SA, per l’anul·lació de l’adjudi-
cació de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat

c) Els acords signats pel Govern per a pagar aquesta 
indemnització a Acciona, SA, en conceptes com ara 
lucre cessant, costos financers o inversions realitzades

d) Si ha procedit l’empresa concessionària de la gestió 
d’Aigües Ter-Llobregat a pagar el 4% de la concessió de 
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentals, i que contempla expressament el pro-
pi plec de clàusules administratives de la concessió, i que 
suposa uns 40 M€

e) Les mesures que pensa prendre el Govern per a com-
pensar econòmicament als Ajuntaments afectats per la 
suspensió de l’adjudicació de la gestió d’aigua en alta 
de la xarxa de proveïment Ter-Llobregat a l’empresa 
Acciona, els quals es poden veure afectats per concep-
tes com inversions en infraestructures de gestió de l’ai-
gua en baixa realitzades, augment del cànon de l’aigua 
o venda d’actius públics municipals

3. Encarregar una auditoria externa independent que 
quantifiqui els riscos econòmics que afrontaria la Ge-
neralitat si es confirma la darrera sentència del TSJC, 
que declara nul el procés d’adjudicació d’Aigües Ter-
Llobregat.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President GP C’s Diputat GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les prioritats de l’acció del Govern
Tram. 302-00311/10

Presentació
GP PPC

Reg. 120863 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les prioritats de l’acció 
del Govern (tram. 300-00329/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que els quasi tres 
anys d’aquesta X Legislatura el Govern de la Genera-
litat ha centrat els seus esforços en accions que no han 
estat la lluita contra la crisi i els seus efectes, la genera-
ció de llocs de treball i oportunitats pels catalans, així 
com prendre mesures per pal·liar les conseqüències que 
la crisi ha generat en la societat.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que la inesta-
bilitat política a la que ha sotmès el Govern als cata-
lans ha generat frustració, desafecció i esgotament en 
la societat, condemnant-la a una paràlisi que lastra les 
opcions de consolidació de la recuperació.

3. El Parlament de Catalunya considera que els en-
frontaments i la manca de voluntat del Govern de la 
Generalitat d’entendre’s amb el Govern d’Espanya ha 
dificultat la cooperació i la recerca de sinergies con-
juntes per a treballar en un objectiu comú, la sortida 
de la crisi.

4. El Parlament de Catalunya manifesta que el Govern 
de la Generalitat encara està a temps de modificar les 
seves prioritats i que és necessari que l’acció de go-
vern, en el que resta de legislatura, es centri en les au-
tèntiques prioritats dels catalans.

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

a. Centrar tota la seva atenció i esforços en lluitar per su-
perar la crisi econòmica i els seus efectes per tal de gene-
rar llocs de treball i oportunitats.

b. Comprometre’s amb l’estabilitat política i crear un 
marc propici per la recuperació de la confiança de la so-
cietat en les institucions.

c. Crear un clima de cooperació amb el govern de l’Es-
tat i les administracions locals amb l’objectiu prioritari 
de restablir els mecanismes de cooperació política.

d. Negociar de forma lleial amb el Govern de l’Estat, i 
en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera de 
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les Comunitats Autònomes, una revisió del model de 
finançament sota els principis d’ordinalitat, solidaritat, 
subsidiarietat i lleialtat institucional.

e. Complir la legislació vigent pel que fa als terminis 
de pagament de les administracions públiques i a mi-
llorar-los a PIMEs i autònoms fent efectius els paga-
ments en un termini no superior a 30 dies.

f. Presentar el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat per l’any 2016, d’acord amb el termini que 
estableix la Llei de Finances Públiques de Catalunya 
per tal de donar confiança a creditors, proveïdors, tre-
balladors públics i al conjunt dels ciutadans com en 
tant que beneficiaris de l’acció de l’administració.

g. Crear un marc d’estabilitat i disciplina en la despesa 
que garanteixi la viabilitat i la sostenibilitat de les fi-
nances públiques.

h. Reforçar les polítiques de recuperació de l’ocupació 
com a millor eina de lluita contra la pobresa i la desi-
gualtat, sense oblidar les accions pal·liatives.

i. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2016 les dotacions pressupostàries necessàries 
que facin possible incrementar la inversió en equipa-
ments educatius i la finalització dels equipaments en 
construcció i compromesos amb la comunitat educa-
tiva i el món local.

j. Suprimir els barracons a les escoles catalanes de tal 
forma que en dos anys no hi hagin cap barracó en els 
centres educatius sostinguts amb fons públics substitu-
int-los amb instal·lacions dignes.

k. Implantar en l’educació sostinguda amb fons pú-
blics el trilingüisme, garantint que català i castellà tin-
guin la mateixa presència.

l. Oferir, en el curs 2015-2016, el castellà com a llen-
gua vehicular en els centres sostinguts amb fons pú-
blics eliminant, en qualsevol cas, l’atenció lingüística 
individualitzada en castellà.

m. Donar puntual compliment als compromisos de pa-
gament de la factura farmacèutica a les oficines de far-
màcia de Catalunya i transferir en temps i forma les 
aportacions del govern de l’Estat realitza a la Genera-
litat per poder realitzar els pagaments a les farmàcies 
catalanes i saldar el deute pendent.

n. Crear un servei específic d’atenció i assessorament a 
les famílies, als treballadors i als empresaris, destinat 
a promoure mesures de conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar en l’entorn empresarial.

o. Eixugar el deute amb les empreses i entitats del Ter-
cer Sector que gestionen serveis públics d’atenció a les 
persones tot incloent-les en el proper Pla de Proveïdors 
i articular, amb caràcter urgent, un pla de retorn del 
deute concret amb les entitats del Tercer pel que fa a 
subvencions, concerts, contractes i convenis tot prio-
ritzant en el pagament del Fons de Liquiditat Autonò-

mic corresponent a Catalunya, el pagament a empre-
ses i entitats del Tercer Sector Social.

p. Desplegar en la seva totalitat la legislació social de 
Catalunya mitjançant el desplegament de la Llei de 
Serveis Socials mitjançant l’aprovació d’una nova car-
tera de serveis i un model concertació, ràtios, funcions 
i coordinació dels professionals adaptats a les actuals 
necessitats socials; el desplegament amb recursos su-
ficients la Llei de la Infància i Adolescència establint, 
en el marc del Pacte de la Infància, els recursos econò-
mics per la seva implementació i el ple compliment de 
la Llei de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic.

q. Reforçar la xarxa de serveis socials bàsics de cara 
a millorar la capacitat d’intervenció social dels serveis 
socials d’atenció primària i atendre a la saturació en 
l’atenció que pateixen els Serveis Socials municipals.

r. Presentar, durant el proper període de sessions, un 
paquet de mesures legislatives que inclogui almenys: 

i. Una reforma fiscal que redueixi els trams de la quota 
autonòmica de l’IRPF harmonitzant-los amb els esta-
tals i a reduir els tipus impositius.

ii. La reforma de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya per tal de completar els processos de sim-
plificació i reducció de les càrregues administratives i 
garantir la transparència en la gestió pública.

iii. Un projecte de llei de suport a l’emprenedoria i 
l’autoocupació.

iv. La reforma de la Llei de suport a les famílies per 
tal de millorar el suport a les famílies, en especial a 
les nombroses.

v. La reforma de la Renda Mínima d’Inserció per ga-
rantir el dret subjectiu a la percepció i recuperar la 
universalitat per a tots aquells que compleixin els re-
quisits establerts.

vi. Modificar la Llei d’educació de Catalunya per ga-
rantir el castellà com a llengua vehicular i suprimir 
l’atenció lingüística individualitzada en castellà.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fomentar la 
participació democràtica, l’accessibilitat i la 
simplificació de processos en les eleccions 
al Parlament
Tram. 302-00312/10

Presentació
GP ERC

Reg. 120866 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ra-
mió, diputat 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 mesures per a fomentar la participació demo-
cràtica, l’accessibilitat i la simplificació de processos 
en les eleccions al Parlament (tram. 300-00327/10).

Moció

En els darrers mesos, el Parlament de Catalunya ha 
treballat, a través d’una ponència conjunta, en una pro-
posició de llei electoral. El document, si bé no concre-
ta un sistema electoral nou, incorpora tot un seguit de 
mesures destinades a millorar la qualitat democràti-
ca, la promoció de la participació electoral, la reducció 
de despesa i la simplificació de processos. Tot plegat, 
amb la voluntat compartida d’afrontar i lluitar contra 
la desafecció política.

Això no obstant, sembla poc probable que aquest text 
pugui ser aprovat amb prou marge com perquè pugui 
ser aplicat a les properes eleccions previstes (que no 
convocades formalment) per al proper 27 de setembre. 
Per tant, hi haurà aspectes que no podran ser imple-
mentats immediatament i, això no obstant, represen-
tarien millores significatives en l’àmbit de l’accessi-
bilitat, la informació en els mitjans de comunicació 
públics i la reducció de la despesa electoral, per posar 
alguns exemples. En bona part, es tracta d’elements 
que, tot i no disposar de llei específica, es poden pre-
veure en el decret de convocatòria de les eleccions i en 
tot cas, poden ser impulsats pel departament de Go-
vernació de la Generalitat de Catalunya.

Per tots aquests motius, es proposa al Ple del Parla-
ment l’adopció dels següents acords: 

En allò que fa referència al vot exterior, el Parlament 
de Catalunya insta el Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya a: 

1. Instar novament, al Govern de l’Estat, que elimini la 
disposició del vot pregat per als residents a l’exterior, 
donat que es tracta d’un instrument que atempta contra 
els més elementals drets electorals.

2. Impulsar, a través de tots els mitjans al seu abast, 
una campanya divulgativa dirigida als/a les catalans/
es residents a l’estranger per tal d’informar dels pas-
sos necessaris per exercir el dret de vot en les prope-
res eleccions al Parlament de Catalunya, especialment 
en allò que fa referència a la necessitat d’inscriure’s al 
ERTA (registre de residència temporal).

3. Posar a disposició dels catalans residents a l’estran-
ger un telèfon i una adreça electrònica on es puguin in-
formar directament dels seus drets democràtics i com 
exercir-los.

En allò que fa referència a la necessitat de garantir, a 
través de les següents mesures, que les persones amb 
discapacitat puguin gaudir, en condicions d’igualtat i 
no discriminació, del dret de participació política i pu-
guin exercir el dret de sufragi actiu i passiu en con-
dicions d’igualtat amb el conjunt de la ciutadania, el 
Parlament de Catalunya insta el Departament de Go-
vernació de la Generalitat a impulsar, com a mínim, 
les següents mesures: 

4. Garantir l’accessibilitat dels locals i meses electorals.

5. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat a la infor-
mació electoral de caràcter institucional, tan d’aquella 
que faciliti el Departament de Governació com de les 
diferents juntes electorals.

6. Imprimir sobres de vot amb Braille per als electors 
amb discapacitat visual i sordceguesa. La preparació 
del vot accessible es facilitarà amb la sol·licitud prèvia 
de les persones amb discapacitat visual i sordceguesa.

7. Valorar la inclusió d’un codi QR a cada papereta 
electoral que permeti, mitjançant un lector o un telè-
fon mòbil adaptat, la seva lectura i per tant l’accés al 
contingut de les paperetes amb llistes tancades.

8. Avaluar l’accés en condicions d’igualtat als càrrecs 
de president o vocal de les meses electorals, posant a 
la seva disposició les adaptacions, ajudes tècniques i 
de suport necessaris.

9. Difondre, a través de campanyes institucionals als 
mitjans de comunicació públics i/o privats, portals 
d’internet, xarxes socials i seus administratives, infor-
mació detallada adreçada a l’electorat amb discapaci-
tat visual i sordceguesa sobre l’exercici dels seus drets

10. Promoure entre els partits polítics, coalicions elec-
torals i/o agrupacions d’electors/es l’accessibilitat dels 
programes i informacions electorals, ja sigui a través 
del Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua de 
signes o en suport sonor i/o electrònic.

En allò que fa referència a la transparència i publicitat 
electoral, el Parlament de Catalunya insta al Govern de 
la Generalitat a incentivar als partits polítics, coalicions 
electorals i/o agrupacions d’electors/es per tal que: 

11. Facilitin la superació del sistema de blocs electo-
rals en els mitjans de comunicació públics amb l’ob-
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jectiu que prevalgui, per sobre de qualsevol altra con-
sideració, el criteri d’interès informatiu en la selecció 
i elaboració de les informacions relacionades amb la 
campanya electoral, alhora que es preserven els prin-
cipis de neutralitat, veracitat, objectivitat i pluralitat 
política, d’acord amb allò que estableix l’article 43.3. 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

12. Promoguin un acord amb tots els mitjans de co-
municació per tal que tots els sondejos electorals i en-
questes que es puguin publicar des de la convocatòria 
d’eleccions fins al darrer dia permès per publicar-les, 
explicitin tota la informació tècnica així com la meto-
dologia emprada per elaborar-les.

13. Garanteixin que, en cap cas, es limitarà l’accés dels 
mitjans de comunicació en els actes electorals que di-
guin a terme, ni s’imposaran imatges o talls de veu pre-
gravats.

En allò que fa referència a la transparència i publicitat 
electoral, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 

14. Encomanar al Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya l’elaboració d’un informe diari sobre la presèn-
cia de cadascuna de les candidatures i/o partits en tots 
els mitjans de comunicació, ja siguin públics o privats. 
Aquest informe serà públic i es donarà a conèixer, di-
àriament, a través del portal web del CAC i inclourà, 
com a mínim, el temps, els horaris d’emissió i l’ac-
tivitat recollida per a cadascuna de les candidatures 
i/o partits. L’informe també abastarà el període trans-
corregut entre la convocatòria i l’inici de la campanya 

electoral, si bé en aquest cas tindrà una periodicitat 
setmanal.

15. Encarregar al Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya un informe qualitatiu sobre la informació propor-
cionada, durant la campanya electoral, per part dels 
mitjans de comunicació públics i privats, incidint es-
pecialment en el principi de l’interès informatiu i el 
respecte al pluralisme polític. Aquest informe s’elabo-
rarà a la meitat i al final de la campanya electoral i es 
donarà a conèixer, com a mínim, a través del portal 
web del CAC de forma puntual.

Finalment, en allò que fa referència a la reducció de 
les despeses electorals, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Departament de Governació a: 

16. Impulsar, com a mínim amb els partits polítics amb 
representació parlamentària, un acord per efectuar un 
mailing conjunt. Aquesta única tramesa ha d’incloure 
un full de propaganda electoral de cada candidatura, 
un sobre de votació i una papereta de cadascuna de 
les candidatures que haguessin obtingut representació 
parlamentària i que concorrin a les citades eleccions.

17. Donar compte, de forma periòdica, sobre les mesu-
res incloses en aquesta moció o aquelles altres que es 
puguin impulsar en allò que fa referència a l’accessibi-
litat i la participació electoral, l’estalvi de la despesa i 
la millora de la transparència i la informació.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015

Marta Rovira i Vergés Roger Torrent i Ramió
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 
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