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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 126/XI del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de 
l’acord d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
250-00130/11 i 250-00207/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 12.05.2016, DSPC-C 120

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de maig de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord d’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans (tram. 250-00130/11), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 14866) i pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 16045) i el text de la Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans 
(tram. 250-00207/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23846).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir les resolucions parlamen-

tàries 319/X i 527/X, adoptades per la Comissió de Salut al setembre del 2013 i al 
febrer del 2014 respectivament, en què s’instava el Govern a garantir la continuïtat 
de l’Hospital de Viladecans, posant un èmfasi especial a: 

a) Continuar informant els ajuntaments de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Be-
gues i Sant Climent de Llobregat i la Junta de Personal de l’Hospital de Viladecans 
dels plans de futur per al centre i llur aplicació i temporalització, i garantir-los la 
participació en la definició i l’execució de les diverses fases d’aquests plans.

b) Establir l’ampliació de l’Hospital de Viladecans com una de les prioritats in-
versores del Govern en els propers anys, licitar les obres un cop estigui a punt la 
redacció del projecte executiu, prevista per a la fi del 2016 principis del 2017, i ini-
ciar l’ampliació tan aviat com sigui possible durant l’any 2017.

c) A més de dur a terme durant el 2016 l’adequació de la plantilla a les necessitats 
actuals, amb un cost previst d’1,12 milions d’euros, garantir per contracte la conti-
nuïtat de la cartera de serveis actual i l’increment futur, i també la capacitat futura 
d’assolir la demanda assistencial, mèdica i quirúrgica del seu àmbit territorial de 
referència en funció de les disponibilitats pressupostàries i dels criteris de contrac-
tació d’activitat dels hospitals d’aguts.

d) Mantenir l’aliança estratègica i la cooperació entre l’Hospital de Viladecans, 
dins l’Institut Català de la Salut, i l’Hospital de Bellvitge.

e) Valorar la ràtio de pacients per metge de cadascun dels centres de salut de 
Castelldefels, Gavà, Viladecans, Begues i Sant Climent, i també les llistes d’espera 
de l’Hospital de Viladecans, dels centres d’atenció primària i del centre d’especiali-
tats, i dotar-los dels recursos humans facultatius i materials necessaris per a cobrir 
les necessitats de llur població de referència d’acord amb el pla de xoc de llistes d’es-
pera i en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 127/XI del Parlament de Catalunya, sobre la unitat 
d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
250-00162/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 12.05.2016, DSPC-C 120

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de maig de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona (tram. 250-00162/11), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 18870).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer el seguiment de l’activitat que es 

duu a terme a la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona, i 
de la demanda que hi ha, amb l’objectiu de vetllar perquè no creixi la llista d’espera 
i es faci l’atenció urgent i emergent adequades, i plantejar-ne una ampliació si aquest 
seguiment ho requereix.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; el vicepresident de 

la Comissió en funcions de president, Martín Eusebio Barra López

Resolució 128/XI del Parlament de Catalunya, sobre el servei de salut 
pediàtrica de l’Hospitalet de Llobregat
250-00171/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 12.05.2016, DSPC-C 120

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de maig de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet 
de Llobregat (tram. 250-00171/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
18869).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Concloure de manera urgent les mesures organitzatives, administratives i in-

formàtiques iniciades perquè el servei de pediatria del CAP La Florida de l’Hospi-
talet de Llobregat atengui de manera eficaç i eficient els infants del districte que té 
assignats.

b) Recuperar el servei d’urgències pediàtriques les vint-i-quatre hores del dia els 
tres-cents seixanta-cinc dies de l’any a l’Hospitalet de Llobregat per a atendre ade-
quadament els infants de la segona ciutat de Catalunya en nombre d’habitants.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 129/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Hospital de la 
Seu d’Urgell
250-00175/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 12.05.2016, DSPC-C 120

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de maig de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell (tram. 250-
00175/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18874).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Recuperar de manera gradual el pressupost, les especialitats i els serveis sa-

nitaris de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell perduts els darrers anys, 
d’acord amb l’estratègia del Departament de Salut exposada pel conseller al patronat 
de la Fundació el 5 de març de 2016 i d’acord també amb la distribució pressupos-
tària dels anys 2016, 2017 i 2018.

b) Reunir-se amb els membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la 
Seu d’Urgell per a consensuar les mesures que cal adoptar amb relació a l’hospital.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 130/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’intercanvi 
d’informació amb els ajuntaments amb relació a l’obertura 
d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 7, 12.05.2016, DSPC-C 120

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de maig de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajunta-
ments amb relació a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris (tram. 
250-00191/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 18064) i pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18872).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar els mecanismes necessaris per a intercanviar informació amb els 

ajuntaments sobre les peticions o les comunicacions d’obertura d’establiments en 
què es prestin serveis sanitaris al públic.

b) Estudiar les reformes legals necessàries per a reforçar les garanties dels usua-
ris de clíniques dentals i la funció de l’autoritat sanitària, que tinguin en compte, 
entre altres, els requisits necessaris per a l’obertura i el registre de clíniques i els 
límits en la publicitat.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 131/XI del Parlament de Catalunya, sobre la col·laboració 
entre les universitats i les empreses i la formació professional dual
250-00067/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 7, 12.05.2016, DSPC-C 122

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el 12 de maig de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les 
universitats i les empreses (tram. 250-00067/11), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
10157).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar impulsant la col·laboració entre universitats i empreses, amb la fi-

nalitat de completar la cadena de transferència de coneixement i tecnològica a les 
empreses.

b) Continuar potenciant la formació professional dual amb la creació de més pla-
ces d’aquests estudis.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla; el vicepresi-

dent en funcions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

Resolució 132/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política 
industrial
250-00068/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 7, 12.05.2016, DSPC-C 122

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el 12 de maig de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la política industrial (tram. 
250-00068/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 10156).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Potenciar programes de reindustrialització i inversió per a empreses catalanes 

que vulguin tornar a instal·lar plantes de producció, amb mesures per a recuperar la 
localització d’activitats industrials tradicionals redissenyades a partir de la recerca 
i la innovació.

b) Crear el Pla d’impuls i modernització dels sectors industrials i logístics, ori-
entat a definir un model de gestió publicoprivada dels polígons industrials amb les 
aportacions dels actors implicats i que garanteixi aspectes com les infraestructures 
tecnològiques, les capacitats energètiques, la sostenibilitat ambiental, la seguretat i 
el manteniment i la dotació d’infraestructures i serveis.

c) Apostar decididament per una indústria intensiva en innovació, eficient en l’ús 
dels recursos, respectuosa amb el medi ambient i plenament internacionalitzada.

d) Potenciar les mesures de suport a la indústria per tal que el pes de la indústria 
representi el 25% del PIB al 2020, amb programes de desenvolupament de clústers, 
innovació empresarial, internacionalització i emprenedoria.
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e) Desenvolupar un pla d’accessibilitat universal a la xarxa de fibra òptica, el 
desplegament del qual estigui definit per interessos socials i de desenvolupament 
territorial.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla; el vicepresi-

dent en funcions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

Resolució 133/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de 
les clíniques dentals de Funnydent a Mataró i Sabadell i les reformes 
legals necessàries amb relació a aquest tipus de franquícies
250-00190/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 7, 12.05.2016, DSPC-C 122

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el 12 de maig de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament dels establi-
ments de Funnydent a Mataró i Sabadell (tram. 250-00190/11), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 19069).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar les mesures necessàries per a donar suport i assessorament als afec-

tats pel tancament de les clíniques dentals Funnydent als municipis de Mataró i Sa-
badell.

b) Fer un seguiment, que inclogui la recerca d’alternatives sanitàries, dels casos 
que es puguin presentar tant des del punt de vista sanitari com des del punt de vista 
econòmic.

c) Obrir els expedients sancionadors que es considerin necessaris per a deter-
minar si s’han comès infraccions de la normativa en matèria de consum, i particu-
larment del Codi de consum de Catalunya, i si la conclusió fos que n’hi ha hagut, 
encetar les reclamacions que escaiguin.

d) Extremar les mesures de vigilància del compliment de la normativa vigent 
per aquests tipus d’establiment, donada l’alarma social que generen aquests casos.

e) Estudiar les reformes legals necessàries per a reforçar les garanties dels usua-
ris de clíniques dentals i la funció de l’autoritat sanitària, que tinguin en compte, 
entre altres, els requisits necessaris per a l’obertura i el registre de clíniques i els 
límits en la publicitat.

f) Instar el Govern de l’Estat que, en l’àmbit de les seves competències, reguli el 
model de franquícies i publicitat sanitàries.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla; el vicepresi-

dent en funcions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata
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Resolució 134/XI del Parlament de Catalunya, sobre la compra 
pública innovadora
250-00209/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 7, 12.05.2016, DSPC-C 122

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el 12 de maig de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la compra pública inno-
vadora (tram. 250-00209/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23828).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear una certificació de petita i mitjana empresa innovadora que acrediti 

aquestes empreses com a possibles proveïdores de l’Administració de la Generalitat.
b) Continuar impulsant les condicions que afavoreixin la compra pública inno-

vadora establint com a objectiu que aquesta sigui d’un 0,5% del total de la compra 
de la Generalitat i prestant una atenció especial a les petites i mitjanes empreses i 
als autònoms.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla; el vicepresi-

dent en funcions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

1.15. Mocions

Moció 32/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de salut 
laboral
302-00038/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 16, 19.05.2016, DSPC-P 24

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de salut laboral (tram. 302-00038/11), presentada pel 
diputat Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent (reg. 27105), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 27461), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 27507) i pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 27517 i 27542).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb relació als danys derivats del treball i integra-

ció de la prevenció, insta el Govern a: 
a) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un pla específic per a reduir la sinis-

tralitat laboral i promoure la integració de la prevenció a les empreses. Aquest pla 
s’ha d’elaborar amb la participació dels agents socials i la col·laboració de tots els 
estaments implicats, i ha d’incloure, com a mínim, les mesures següents: 
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1r. Un calendari amb prioritzacions i una selecció de mesures urgents de pre-
venció a les empreses, dins del III Pla de seguretat i salut laboral 2015-2020, que el 
Govern ha d’impulsar per a frenar l’increment de la sinistralitat laboral.

2n. Un programa d’actuació de la Inspecció de Treball per a vigilar el compli-
ment de la normativa relativa a l’avaluació de riscos laborals i plans de prevenció a 
les empreses, i per a comprovar la planificació de l’activitat preventiva i l’aplicació 
de mesures de prevenció.

3r. Una campanya, planificada de manera que es pugui executar durant el 2016, 
de revisió de la contractació de serveis de prevenció aliens i del contingut d’aquests 
contractes per a garantir una prevenció de qualitat.

4t. Un programa d’actuació, dins la present legislatura, per a comprovar el com-
pliment de l’activitat de la formació preventiva als treballadors de les empreses, amb 
especial atenció a la qualitat d’aquesta formació.

5è. Una previsió del calendari per a aplicar i desenvolupar les mesures establer-
tes en el Marc estratègic català de seguretat i salut laboral 2015-2020.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la subdetecció i infradeclaració de 
malalties laborals, insta el Govern a: 

a) Presentar-li, en el termini de sis mesos, un informe de seguiment de la despesa 
sanitària pública dels darrers dos anys susceptible de tenir l’origen en contingènci-
es professionals, i posar en marxa un programa, en el marc del pla director de salut 
laboral, per a identificar les malalties professionals des de la sanitat pública i poder 
reclamar a les mútues que es facin càrrec de tot el que té a veure amb les condicions 
de treball, amb càrrec a les quotes que ingressen dels empresaris per la cobertura de 
les contingències professionals.

b) Presentar-li, en el termini de sis mesos, en el marc del pla director de salut 
laboral i amb la consulta prèvia i la participació dels agents socials, un pla específic 
per a fer visibles les malalties laborals no reconegudes. Aquest pla ha d’incorporar, 
com a mínim, les mesures següents: 

1r. Un protocol que defineixi el procediment d’actuació i de comunicació per part 
de les diverses modalitats organitzatives de prevenció de riscos laborals de les em-
preses («serveis de prevenció») davant de qualsevol sospita de dany a la salut derivat 
del treball, d’acord amb la funció que reconeix la Llei de prevenció i que sovint les 
empreses no tenen desenvolupada. Aquest procediment s’ha d’acordar amb la repre-
sentació dels treballadors a cada empresa.

2n. Un protocol que defineixi el procediment pel qual a les empreses no s’hagi 
de fer autorització i es garanteixi que sigui sempre la mútua d’accident de treball la 
que, en primera instància, quan hi hagi dany, intervingui i es faci càrrec de l’assis-
tència sanitària, notifiqui el dany i tingui l’obligació de presentar un informe amb 
proves i arguments diagnòstics abans de derivar el cas al sistema públic, en cas que 
consideri que no és una contingència professional, en compliment de l’article 3 del 
Reial decret 625/2014.

3r. Un protocol de sistema d’alertes des de l’atenció primària de l’àmbit sanitari, 
que incorpori un procediment àgil d’identificació davant la sospita de patologia la-
boral, que permeti la notificació i la determinació de la contingència, i que contingui 
els recursos tecnològics de suport i gestió necessaris i un programa de formació i 
d’informació als professionals de l’assistència primària i del sistema públic per dur-
ho a terme.

4t. Un programa de reforçament de les unitats de salut laboral en què aquestes 
unitats esdevinguin: 

– Unitats de referència per a tractar, diagnosticar i fer el seguiment de la investi-
gació preventiva sobre les condicions de treball davant d’un dany laboral.

– Instruments de suport a l’atenció primària i a les unitats de vigilància de la sa-
lut, tant de serveis de prevenció propis com aliens, en la tasca preventiva, i de reco-
llida i difusió de bones pràctiques.
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– Instruments de suport a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques en la tasca de 
valoració de l’aptitud laboral dels treballadors inspeccionats.

5è. Actuacions de consolidació i potenciació de l’Institut de Seguretat i Salut 
Laboral pel que fa a la intervenció preventiva sobre les condicions de treball davant 
d’un dany laboral, pel que fa a generació d’informació i coneixement en matèria de 
seguretat i salut laboral, i també de divulgació, promoció, assessorament i formació 
en matèria de prevenció.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació als nous riscos de naturalesa laboral, 
insta el Govern a: 

a) Impulsar l’acord, dins el Marc estratègic de seguretat i salut laboral 2015-
2020, d’un pacte català per a afrontar els nous riscos de naturalesa laboral i per a 
estimular el registre de la malaltia relacionada amb el treball no reconeguda, amb la 
participació de les administracions laborals i sanitària i agents econòmics i socials 
relacionats.

b) Presentar, en el termini de sis mesos, i en el marc del pla director de salut la-
boral, un programa específic d’actuació davant l’aparició de determinades afectaci-
ons d’origen laboral, amb les mesures i actuacions següents: 

1r. La prevenció en origen de les malalties musculoesquelètiques, atesa llur espe-
cial incidència, subdetecció i infradeclaració en els resultats estadístics a Catalunya.

2n. L’anàlisi, la recerca i la prevenció en origen de les incidències de càncer labo-
ral per l’alarmant subdetecció i infradeclaració que té a Catalunya, tenint en compte 
especialment els agents cancerígens amb més prevalença i l’augment de la incidèn-
cia en els darrers anys en els treballadors exposats. Caldrà destacar-hi, per exemple, 
el tractament per exposició als productes tipus Silestone i als formaldehids.

3r. La prevenció en origen de nous casos de danys a la salut relacionats amb 
l’amiant, i un programa de visibilització dels casos de persones ja afectades.

4t. Un procediment per a facilitar el reconeixement de les exposicions laborals 
a l’amiant i altres productes similars, en què la responsabilitat de demostrar-ho no 
recaigui sobre l’afectat o la seva família, sinó sobre les empreses, perquè siguin 
aquestes les que facin les actuacions d’acreditació, o bé sobre l’Administració, en 
el cas que l’empresa ja no existeixi, i es faciliti així el reconeixement dels drets als 
treballadors exposats.

5è. La prevenció en origen de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica. En 
aquest sentit, el Parlament de Catalunya es referma en la validesa del contingut de 
la Resolució 1137/X, sobre les síndromes de sensibilització central, i insta el Govern 
a complir-la. 

c) Revisar els criteris d’aplicació, per part de l’Institut Català d’Avaluacions Mè-
diques, del Conveni de col·laboració del 5 de juny de 2013 subscrit pel Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social i l’Administració de la Generalitat, mitjançant el De-
partament de Salut, per al control de la incapacitat temporal durant el període de 
2013 a 2016, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per mitjà de 
la Resolució SLT/1829/2013, del 26 d’agost. Aquesta revisió té l’objectiu de garantir 
que es mantenen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat temporal utilitzats 
durant els dos primers anys d’aplicació del dit conveni.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell 

i Lluís
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Moció 33/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
d’atenció a la infància i l’adolescència
302-00041/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 16, 19.05.2016, DSPC-P 24

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2016, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques d’atenció a la infància i l’adolescència (tram. 302-00041/11), 
presentada per la diputada Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 27462), 
pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 
27505) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27515).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que el Servei del Telèfon de la Infància pugui atendre d’una manera 

correcta, sens perjudici del servei permanent d’atenció a les famílies alienes d’aco-
lliment, les demandes de totes les famílies d’acolliment (extenses i alienes) les 24 
hores del dia i els 365 dies l’any, mitjançant la coordinació amb els serveis per-
tinents de la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil, facilitant-los 
la formació adequada.

b) Garantir l’accés a l’escolarització pública per mitjà del Servei d’Educació de 
Catalunya, amb independència de la data en què es produeixi al llarg del curs esco-
lar, i estudiar, en el marc del Pla de suport a les famílies acollidores, l’augment de la 
prestació econòmica que perceben per tal d’assegurar que quedi coberta la despesa 
de menjador escolar.

c) Requerir a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció que els calendaris 
de visita s’elaborin respectant les necessitats de la vida quotidiana de l’infant i de 
l’adolescent i la disponibilitat laboral tant de les famílies acollidores com de les fa-
mílies biològiques.

d) Modificar el Decret 357/2011, del 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de 
trobada, perquè aquests serveis puguin ampliar i diversificar llurs funcions i donar 
cobertura a la totalitat dels infants i adolescents tutelats, tant els qui resideixen en 
centres com els qui estan acollits en família extensa o aliena, i, així mateix, per as-
segurar que hi hagi punts de trobada a tot Catalunya i ampliar-ne els dies i els ho-
raris d’obertura.

e) Assignar un tutor acadèmic a cada menor tutelat perquè en faci el seguiment 
acadèmic i pedagògic mentre el menor estigui tutelat per la Generalitat.

f) Col·laborar activament amb la Fiscalia de Menors per impulsar processalment 
els expedients judicials que tinguin per objecte mesures legals relatives a la protec-
ció dels menors.

g) Presentar-li en el termini de sis mesos un informe sobre la situació, les condi-
cions i la destinació de les prestacions i pensions que perceben els joves extutelats.

h) Garantir amb caràcter immediat els recursos residencials necessaris per als 
menors i adolescents que ja tinguin una proposta d’ingrés en un centre per raó d’una 
situació de negligència o de maltractament i que encara visquin en el domicili fa-
miliar, amb vulneració de llur dret a rebre protecció en aquestes circumstàncies; 
revisar el protocol d’actuació de la Fiscalia de Menors, els Mossos d’Esquadra i la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en els casos de menors que 
hagin fugit d’un centre residencial, i facilitar que en cas de reincidència es permeti 
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el trasllat d’un centre residencial d’acció educativa (CRAE) a un centre residencial 
d’educació intensiva (CREI).

i) Disposar de tres-centes noves places en els actuals serveis residencials d’acció 
educativa (CRAE) i d’educació intensiva (CREI) per donar resposta a la demanda 
actual i reduir d’aquesta manera, en el termini d’un any, les llistes d’espera.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 34/XI del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’aire
302-00039/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 16, 19.05.2016, DSPC-P 24

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 302-00039/11), presentada pel diputat Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 27478), pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 27509), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot (reg. 27511) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27540).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar, en el termini d’un any, el Pla d’actuació per a la millora de la qua-

litat de l’aire i acordar noves propostes de compliment obligat per a presentar a la 
Comissió Europea, que permetin reduir progressivament les fonts contaminants i 
situar-nos per sota els límits autoritzats per les directives europees, amb la presen-
tació d’un pla horitzó 2020 de reducció progressiva del trànsit de vehicles privats a 
l’àrea de Barcelona. Amb aquest objectiu, el Govern ha de liderar una taula de con-
certació per a la millora del pla de qualitat de l’aire, que inclogui els departaments 
de la Generalitat competents en aquesta matèria, representants de l’Ajuntament de 
Barcelona, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de l’Associació de Municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i experts externs, per fer-ne un seguiment 
trimestral i elaborar informes públics de caràcter anual que, a més de recollir indi-
cadors que permetin conèixer el grau de compliment dels objectius fixats en el pla, 
proposin modificacions, si escau, d’unificació dels mecanismes consultius i de par-
ticipació pública.

b) Posar fi a qualsevol mena de política pública que bonifiqui el dièsel.
c) Aprovar, en el termini de sis mesos, un pla de substitució de vehicles al servei 

de l’Administració de la Generalitat per vehicles elèctrics i sostenibles.
d) Establir un únic sistema d’accés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics, 

d’acord amb l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Ca-
talunya, les diputacions, els ports i els aeroports i, si és possible, els gestors privats 
de càrrega, i també les empreses privades.

e) Continuar promocionant la renovació i l’aplicació de les millors tecnolo-
gies i l’ús de vehicles elèctrics en el transport públic, en els vehicles de recollida 
d’escombraries i de neteja viària, en el transport de mercaderies i en el sector del 
taxi.
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f) Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats, les zones de 
baixa emissió o zones urbanes d’atmosfera protegida, començant per l’elaboració del 
corresponent estudi de factibilitat a escala supramunicipal i el posterior pla d’imple-
mentació mitjançant polítiques de restricció del trànsit privat i la gestió sostenible 
de l’aparcament a l’àrea metropolitana.

g) Adoptar mesures que facilitin la intermodalitat i la combinació entre el trans-
port públic i l’ús de la bicicleta.

h) Dissenyar en les infraestructures viàries carrils segregats per a facilitar l’ús de 
la bicicleta, i impulsar el Pla estratègic de la bicicleta d’acord a les directrius marca-
des en el Pla director d’infraestructures de la regió metropolitana.

i) Potenciar els carrils bus-VAO per a l’accés a les ciutats de la regió metropolita-
na de Barcelona i les zones amb congestió i, alhora, millorar la xarxa del transport 
públic interurbà per a evitar l’increment de la capacitat viària a l’entorn de Barce-
lona.

j) Continuar la implantació del projecte T-Mobilitat I del nou sistema tarifari 
amb el consens de les administracions competents en aquesta matèria, en el marc 
de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, ga-
rantint el control públic del sistema.

k) Revisar el protocol d’episodis de contaminació per a augmentar-ne l’eficàcia 
i l’eficiència, amb una programació de campanyes de conscienciació i informació 
continuada sobre les conseqüències negatives de la pol·lució sobre la salut i la quali-
tat de vida, i situar en llocs visibles aquesta informació.

l) Instar l’autoritat portuària a establir un pla per al port de Barcelona que obligui 
a l’ús de combustibles de menor impacte ambiental per a reduir les emissions, tant 
en els vaixells com en el transport terrestre, a l’interior del port, i que potenciï el 
transport ferroviari de les mercaderies que tenen com a origen o destinació el port, i 
establir també un pla d’electrificació progressiva del port de Barcelona i la connexió 
de creuers i vaixells a la xarxa elèctrica.

m) Elaborar un pla de mobilitat i nomenar un gestor de mobilitat per a aplicar un 
pla de desplaçament al conjunt d’empreses del port de Barcelona i de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat, tal com tenen la resta de ports europeus.

n) Elaborar i implementar obligatòriament en un termini de sis mesos plans de 
mobilitat sostenible per a tots els centres de l’Administració pública a partir d’un 
volum de dues-centes persones, entre treballadors i usuaris.

o) Fer complir rigorosament les mesures eficaces per a reduir les emissions pro-
cedents de la indústria, adaptant al més aviat possible l’aplicació de la directiva es-
tatal d’emissions industrials i els plans de vigilància integrals a les activitats poten-
cialment contaminants de la zona de protecció especial, i impulsar els aspectes del 
Pacte per a la indústria a Catalunya que tenen més incidència en la qualitat de l’aire 
per a afavorir i situar la indústria en el motor de la transició energètica.

p) Requerir al sector automobilístic, en especial als fabricants de vehicles amb 
combustible dièsel, el compliment de les seves obligacions amb relació a la infor-
mació que es facilita al consumidor, i a la ciutadania en general, sobre les emissions 
contaminants produïdes pels vehicles.

q) Instar el Govern de l’Estat a desenvolupar les accions següents per tal de po-
der implementar les zones urbanes d’atmosfera protegida: 

1a. Invertir les prioritats actuals i accelerar el procés d’implantació de l’etique-
tatge per a vehicles, donant prioritat a l’etiquetatge de vehicles més antics i, per tant, 
més contaminants –especialment els de motor dièsel–, que permeti separar i classi-
ficar els vehicles per tal de discriminar les polítiques de mobilitat sostenible.

2a. Incorporar les característiques tecnològiques –normes Euro i tipologia de 
vehicle– a la base de dades de cada matrícula i compartir la informació amb les au-
toritats locals.
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3a. Iniciar el procés d’etiquetatge de motocicletes.
r) Instar el Govern de l’Estat a reorientar les ajudes a la renovació del parc de 

vehicles de més antiguitat cap a vehicles ambientalment eficients, especialment per 
als propietaris que tenen menys ingressos.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell 

i Lluís

Moció 35/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Cos d’Agents 
Rurals i la seguretat ambiental
302-00040/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 16, 19.05.2016, DSPC-P 24

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la seguretat ambiental (tram. 302-00040/11), presentada pel diputat 
Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
27418), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27431), pel Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 27463), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 
27497) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent (reg. 27506).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb relació al Cos d’Agents Rurals (CAR), insta 

el Govern a: 
a) Potenciar el CAR com a eina imprescindible en la funció de vigilància i con-

trol, de protecció i prevenció integrals del medi ambient i de policia administrativa 
especial i judicial, d’acord amb el que estableixen la Llei 17/2003, del 4 de juliol, del 
cos d’agents rurals, i l’article 144.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

b) Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un 
pla director que inclogui els plans de carrera dels agents de totes les categories, amb 
la definició dels rols, les funcions, les competències i l’accés per a cada categoria 
professional del Cos; la redacció d’un estudi territorial que determini les necessitats 
per territoris per a l’adequació del servei, i la redacció d’un estudi de funcions i tas-
ques que determini les necessitats horàries, les prioritats i els costos dels diversos 
serveis.

c) Redactar un estudi de dimensionament de la plantilla del CAR a partir de les 
càrregues de treball, les funcions i les competències, que determini les necessitats 
d’estructura de comandament i de coordinació que garanteixin el funcionament nor-
mal del Cos per a poder exercir les tasques que estableix el Decret 266/2007, del 4 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals, i d’acord amb 
la lletra b.

d) Desplegar, del 2016 al 2019, les categories professionals que estableixen la 
Llei 17/2003 i el Decret 266/2007, concretament fins a arribar als cent seixanta 
agents majors de les diverses especialitats i als cent vint oficials previstos en l’Acord 
de les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals per al període 2007-2010.
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e) Incrementar la plantilla basant-se en l’estudi de dimensionament i el calendari 
que estableixen les lletres c i d i cobrir amb personal interí les baixes de llarga du-
rada, les excedències i totes les places que de fet no siguin operatives.

f) Cobrir les places que, segons el que marquin els terminis necessaris de la con-
vocatòria, ja existeixen al pressupost vigent i que no han estat convocades i pressu-
postar les noves places d’acord amb el calendari de desplegament aprovat.

g) Convocar, durant el 2016 i el 2017, les places de sotsinspector que actualment 
estan cobertes en funcions i les de coordinadors regionals i generals d’especialitat 
que estableix el Decret 266/2007.

h) Reforçar l’estructura del CAR amb una estructura tècnica o un cos facultatiu 
que vetlli per l’exercici òptim de les funcions del CAR i inclogui el suport de perso-
nal administratiu (a l’Àrea General i a les àrees regionals i bàsiques), suport tècnic 
en informàtica, suport tècnic en direcció i funció pública, suport en assessorament 
jurídic i suport en prevenció de riscos laborals específic de cos de seguretat, segons 
el que s’estableixi en el pla director.

i) Impulsar mecanismes organitzatius que permetin, en cas d’emergència, la pre-
sència d’efectius del CAR fora de la jornada laboral.

j) Dotar de mitjans d’intervenció immediata totes les unitats del CAR per a ac-
tuar en l’inici dels incendis i per a ajudar en la defensa contra el foc en els casos que 
sigui necessari.

k) Millorar els equipaments materials dels vehicles, atenent l’especificitat dels 
serveis que duen a terme, com per exemple cabrestants, eslingues, reixes de segure-
tat o calaixos i elements de fixació d’eines i equips.

l) Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport administratiu i tècnic per a po-
der oferir una formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals dels agents.

m) Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya per a cobrir la formació específica dels agents com 
a membres d’un cos amb funció policial, en l’exercici de llurs funcions coercitives 
com a policia administrativa especial i policia judicial ambiental.

n) Establir el protocol necessari perquè el CAR pugui accedir a la informació de 
les bases de dades policials, segons la disposició addicional sisena de la Llei 4/2003, 
del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

o) Revisar els protocols existents i establir nous protocols de col·laboració i co-
ordinació amb altres cossos i serveis que tenen relació amb el CAR, com el Centre 
de la Propietat Forestal, Espais Naturals, Ensenyament, Bombers, diputacions, entre 
d’altres.

p) Incloure i integrar el CAR en el sistema de policia de Catalunya, per a l’exer-
cici de les funcions de policia ambiental que li són pròpies, en coordinació amb el 
Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals.

q) Dissenyar un model tipus de seu d’àrea bàsica i de seu d’àrea regional del 
CAR, amb característiques funcionals i operatives adequades, dimensionables se-
gons les necessitats territorials i fàcilment identificables pels ciutadans com a seus 
d’aquest cos.

r) Aprovar un calendari d’implantació de les noves seus d’àrees bàsiques, amb les 
característiques descrites en la lletra q.

s) Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del CAR 
recuperant llur capacitat operativa amb la dotació dels operadors de ràdio necessaris 
per a donar atenció des del territori, treballant en xarxa amb el Control Central del 
Cos d’Agents Rurals.

t) Dotar de recursos humans i materials el Grup de Suport Marí del Cos d’Agents 
Rurals, per a exercir les funcions de vigilància i inspecció i de suport a la gestió dels 
espais naturals marins i de la flora i fauna marines protegides.
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2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’accés a la informació i la difusió de 
l’activitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb re-
lació a la seguretat ambiental, insta el Govern a: 

a) Actualitzar el contingut del web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per a donar més visibilitat a les tasques i els serveis del CAR, 
publicant-hi les memòries anuals de les actuacions d’aquest cos, facilitant-hi l’accés 
i destacant-hi les eines de difusió que millorin el coneixement del ciutadà sobre el 
seu entorn, i millorar la comunicació mitjançant les xarxes socials.

b) Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que impulsi la divulgació 
d’aquest cos, actualitzi la informació que se subministra al públic i editi publicaci-
ons i material didàctic.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar i publicar, durant el 2016, el reglament d’ús d’armes pels membres 

del CAR, que ha d’incloure també altres mitjans de defensa, facilitar la formació i 
els elements de suport a la seguretat emocional i física dels agents per a l’exercici de 
la part coercitiva de llur feina i adoptar un protocol en cas d’amenaces i agressions 
amb la supervisió i l’assessorament de tècnics externs especialitzats en seguretat en 
el maneig d’armament en cossos policials, amb l’objectiu principal de garantir la se-
guretat de les persones en les actuacions del Cos.

b) Aprovar i publicar, durant el 2016, el reglament de segona activitat dels mem-
bres del CAR.

c) Comunicar-li, en el termini de sis mesos, l’estat d’acompliment de les mesures 
adoptades en aquesta moció, i reiterar semestralment aquesta comunicació fins que 
aquestes s’executin totalment.

d) Sistematitzar que les assessories jurídiques de la Generalitat que tramiten ex-
pedients sancionadors de les denúncies administratives redactades pels agents rurals 
notifiquin als caps de l’àrea bàsica del cos l’obertura i la resolució dels expedients 
sancionadors.

e) Crear un nou marc jurídic del dret sancionador ambiental, aprovant un proce-
diment administratiu sancionador àgil i amb reducció de tràmits i d’import de les 
sancions per prompte pagament, inspirat en la normativa sancionadora de trànsit, 
per a les infraccions lleus i greus de la normativa ambiental que no requereixin una 
valoració tècnica de danys produïts ni d’accions de restauració del medi.

f) Reforçar econòmicament i amb efectius les tasques del CAR de prevenció 
d’incendis forestals, els mitjans d’intervenció i investigació d’incendis, les campa-
nyes específiques de la sega i del borrissol i la coordinació amb el Cos de Bombers 
i amb les Agrupacions de Defensa Forestal.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 36/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
d’agricultura, ramaderia i pesca
302-00042/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 16, 19.05.2016, DSPC-P 24

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca (tram. 302-00042/11), 
presentada per la diputada Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
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ta (reg. 27464), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 27496), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 27508) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 27541).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als ramaders i als produc-

tors del sector carni, un dels motors de l’economia catalana, i insta el Govern a con-
tinuar treballant, juntament amb les altres administracions públiques, per a fomen-
tar una alimentació sana i equilibrada basada en la dieta mediterrània i en el consum 
de productes de qualitat i proximitat, tenint una cura especial de no perjudicar cap 
sector concret de les indústries agroalimentàries.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir i millorar el pla d’ajuts dirigit als productors agrícoles i ramaders 

amb la finalitat de facilitar la reforma, l’ampliació i el millorament de les granges de 
què són titulars per tal d’incrementar-ne el rendiment.

b) Adoptar, amb caràcter urgent, les mesures adequades per a minimitzar els 
atacs de fauna salvatge en la ramaderia extensiva; mantenir les batudes d’emer-
gència per a plagues com els conills i els senglars; reforçar el grup de gestió de 
fauna salvatge del Cos d’Agents Rurals (CAR), i garantir les indemnitzacions per 
a compensar els danys produïts per la fauna salvatge protegida en la ramaderia 
extensiva.

c) Reforçar els mètodes de control i caça de les espècies animals que han esde-
vingut plagues, com els conills i altres espècies invasores, mitjançant l’obertura de 
períodes especials o extraordinaris de caça i altres mecanismes de control.

d) Continuar aplicant anualment el Pla de consum de fruita a les escoles, que en-
guany s’ha iniciat el 17 de maig, entre altres accions i programes.

e) Fer, durant el 2016, tots els passos preliminars per a l’elaboració del reglament 
de pesca continental, d’acord amb la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació 
sostenible de la pesca en aigües continentals, sobretot pel que fa a la crida a la par-
ticipació de tots els agents implicats.

f) Plantejar al Govern d’Espanya la necessitat de modificar la Llei de l’Estat 
42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, modificada 
per la Llei 33/2015, en el sentit que els pescadors fluvials puguin continuar practi-
cant la pesca sense mort d’espècies com la carpa, el carpí i el silur.

g) Impulsar, amb el Govern d’Aragó, un conveni per a una regulació única en les 
zones limítrofes dels rius en què hi ha aigües compartides entre Catalunya i Aragó, 
com la Noguera Ribagorçana, l’Ebre i l’aiguabarreig del Segre i el Cinca.

h) Pagar a la pagesia afectada, durant el 2016, les indemnitzacions pendents del 
2015 de les mesures de protecció de fauna salvatge protegida, com l’esparver cen-
drós i l’arpella pàl·lida, atès que, amb els canvis competencials entre els departa-
ments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
aquests ajuts han quedat pendents.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació als ajuts i les subvencions als agricul-
tors, als ramaders i a les entitats del sector, insta el Govern a assumir el compromís 
de pagar les subvencions i els ajuts als agricultors, als ramaders i a les entitats del 
sector d’acord amb el calendari establert en les diverses convocatòries.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) D’acord amb la Resolució 739/X, sobre el món agrari, evitar que els produc-

tors hagin de vendre per sota del preu de cost per pràctiques abusives i articular 
mecanismes sancionadors i inhabilitants en els casos de pràctiques deslleials que 
detectin els òrgans de vigilància, en particular per mitjà de l’aplicació efectiva dels 
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marcs normatius ja existents, en àmbits com la competència deslleial, la morositat i 
el control antidúmping.

b) No aplicar el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes en el proper pro-
jecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat.

c) Recuperar, de manera gradual, el 39% del pressupost que ha perdut el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant els darrers cinc anys 
per tal de poder afrontar les necessitats del sector i de la societat.

d) Impulsar la cobertura total de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció (TIC) arreu del territori de Catalunya per tal que el món agrícola i rural pugui 
guanyar competitivitat.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell 

i Lluís

Moció 37/XI del Parlament de Catalunya, sobre la judicialització de la 
política
302-00043/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 16, 19.05.2016, DSPC-P 24

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la judicialització de la política (tram. 302-00043/11), presentada pel 
diputat Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (reg. 27106), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 27158), pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 27465) i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot (reg. 27513).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la instrumentalització política que el Go-

vern de l’Estat espanyol fa del Tribunal Constitucional traslladant a aquest òrgan 
debats que no són de caràcter jurídic sinó de naturalesa estrictament política, fet que 
posa en qüestió la sobirania d’aquest Parlament, l’estricta separació de poders exigi-
ble en un estat de dret i els fonaments mateixos de la democràcia.

2. El Parlament de Catalunya vindica i defensa la sobirania del poble de Catalu-
nya que representa. En aquest sentit, recalca la necessitat de protegir la seva capaci-
tat de decisió i reclama que es respecti la legitimitat popular reflectida en els acords 
que s’hi prenen.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslladar-li, amb caràcter urgent 
i prioritari, els projectes de llei que permetin fer plenament aplicables i efectives la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica; la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de 
l’impost sobre els habitatges buits; la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost so-
bre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i 
de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, i la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
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4. El Parlament de Catalunya, mentre es desenvolupen els treballs d’elaboració 
d’una nova llei que permeti atendre les situacions de desemparament derivades de la 
suspensió dels articles recorreguts de la Llei 24/2015, insta el Govern a: 

a) Desplegar, en estreta col·laboració amb les administracions locals, tots els re-
cursos disponibles que ofereixen la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’ha-
bitatge, i la part vigent de la Llei 24/2015, per a afrontar l’emergència habitacional i 
les situacions de pobresa energètica.

b) Protegir molt especialment els ajuntaments i donar-los suport en llurs esfor-
ços negociant directament amb entitats bancàries, grans tenidors i companyies sub-
ministradores cessions d’habitatges buits, convenis de col·laboració amb els serveis 
socials i contribucions als fons necessaris per a cobrir les situacions d’emergència.

5. El Parlament de Catalunya, a banda de les consideracions del Tribunal Cons-
titucional i mentre no s’aprovin els nous projectes de llei, insta el Govern a fer tots 
els passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els 
drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis recor-
regudes puguin ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte pràctic 
la suspensió del Tribunal Constitucional.

6. El Parlament de Catalunya manifesta al Tribunal Constitucional que les deci-
sions d’un tribunal arbitrari no obstaculitzaran la legítima voluntat democràtica del 
poble de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 38/XI del Parlament de Catalunya, sobre el deute de la 
Generalitat
302-00044/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 16, 19.05.2016, DSPC-P 24

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el deute de la Generalitat (tram. 302-00044/11), presentada per la 
diputada Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot (reg. 27171), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 27466), 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 27479) i pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 27500).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a) El deute públic ha tingut un creixement excessiu des de l’esclat de la crisi fi-

nancera, atès que ascendeix a 72.195 milions d’euros (31 de desembre de 2015) par-
tint de 14.820 milions d’euros al 2007 (31 de desembre de 2007). Els compromisos 
derivats del deute públic, i d’operacions de finançament estructurat vinculades a la 
construcció d’infraestructures (que avui dia representen un total de 30.839 milions 
d’euros, a pagar fins al 2042), constitueixen una part cada cop més important dels 
pressupostos de la Generalitat, un augment que restringeix cada cop més la possi-
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bilitat de dedicar els escassos recursos disponibles a la implementació de polítiques 
socials i de reactivació de l’economia, entre d’altres.

b) El fet de no disposar d’una hisenda pública pròpia mitjançant la qual establir 
un sistema fiscal més progressiu a Catalunya, que permetés recaptar i gestionar els 
impostos pagats a Catalunya i posar fi al dèficit fiscal, és també un factor determi-
nant en l’acumulació d’aquest deute, que s’ha multiplicat per més de cinc des del 
2007.

2. El Parlament de Catalunya considera que: 
a) La creixent dependència respecte a l’Estat espanyol i als mercats financers que 

provoca el nivell elevat de deute, en tant que creditors de la Generalitat i de les seves 
empreses públiques, és una situació que cal revertir. L’adscripció de la Generalitat al 
Fons de liquiditat autonòmic, mecanisme opac i difícil d’entendre per a la ciutada-
nia, ha comportat un augment molt important d’aquest control. Aquesta realitat li-
mita la capacitat dels ciutadans de Catalunya de participar, a través dels mecanismes 
democràtics, en les decisions que afecten llurs vides, atès que la Constitució espa-
nyola, i les lleis d’estabilitat pressupostària que en deriven, prioritzen el pagaments 
del deute i dels interessos que hi són associats per davant dels deures i els contractes 
davant la resta de la societat, tant si es tracta de proveïdors com d’entitats socials, 
treballadors públics o receptors de serveis. Mentre els creditors del deute públic ca-
talà, que no han estat escollits per ningú, exerceixen aquest poder de control sobre 
els afers públics, la ciutadania es troba amb dificultats per a participar-hi i fins i tot 
per a accedir a la informació.

b) Les exigències del Pacte d’estabilitat de la Unió Europea, la reforma de l’ar-
ticle 135 de la Constitució espanyola i l’aprovació de la Llei orgànica 2/2012, d’es-
tabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que estableixen la prioritat abso-
luta del pagament dels interessos del deute per damunt de qualsevol altra obligació 
dels poders públics, per damunt fins i tot de la garantia dels drets i les llibertats 
fonamentals o de la cobertura de drets socials bàsics, comporten una pèrdua de 
sobirania política per part de la ciutadania i els seus representants polítics a les 
institucions. Pèrdua de sobirania política que s’agreuja pel creixent control que 
exerceixen els mercats financers per mitjà del deute, i que en el cas de Catalunya 
exerceix també l’Estat espanyol a partir dels diferents mecanismes del Fons de li-
quiditat autonòmic.

c) La ciutadania de Catalunya, i els seus representants en aquest Parlament, té 
dret a disposar de la màxima informació sobre el deute, i sobre els altres compro-
misos financers que marquen la despesa de la Generalitat (els finançaments estruc-
turats), ja que només coneixent l’estructura, les condicions, els creditors i els altres 
detalls d’aquests compromisos es podran identificar possibles irregularitats.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Col·laborar amb l’auditoria ciutadana i popular sobre el deute públic i els altres 

compromisos financers i impulsar les mesures que siguin competència seva per tal 
que aquesta auditoria: 

1r. Compti amb la participació d’acadèmics, analistes i experts de diferents dis-
ciplines i des de diferents perspectives, i de ciutadans que a títol individual o en 
representació de col·lectius sectorials o d’arreu del territori puguin aportar informa-
cions i perspectives diverses als processos d’anàlisi proposats en el marc del procés 
d’auditoria.

2n. Permeti a la ciutadania conèixer i entendre el procés d’endeutament, i tam-
bé l’evolució dels altres compromisos financers adquirits per mitjà de finançaments 
estructurats, entre d’altres, i l’impacte d’ambdós processos en la configuració anual 
dels pressupostos, tant de l’Administració de la Generalitat com de les seves empre-
ses públiques.

3r. Permeti posar fi a l’opacitat que massa sovint ha caracteritzat la informació 
sobre l’endeutament i sobre els compromisos financers de les administracions pú-
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bliques, i avançar cap a un model de transparència financera i pressupostària que 
posi a disposició de la ciutadania una informació accessible, detallada fins al màxim 
nivell que permeti la llei i en un format obert i treballable que permeti accedir a la 
informació per tal de dur a terme una anàlisi exhaustiva de la composició del deute, 
de la seva evolució, dels processos de contractació i de l’execució dels projectes que 
hi són vinculats, i també de les conseqüències de tot el deute.

4t. Permeti identificar irregularitats en qualsevol part del procés d’endeutament, 
o d’execució dels projectes finançats per mitjà d’esquemes de finançament estruc-
turat i, d’aquesta manera, determinar quines actuacions administratives i judicials 
caldria emprendre.

5è. Permeti analitzar la sostenibilitat del deute, no només financera, sinó també 
social, ambiental i de gènere.

6è. Abordi de manera específica l’impacte sobre l’endeutament i els altres com-
promisos financers de projectes de construcció d’infraestructures que per la mag-
nitud financera o l’impacte sobre el territori tinguin una rellevància especial, entre 
els quals cal incloure projectes com la construcció de la línia 9 del metro o el canal 
Segarra-Garrigues

7è. Faciliti una anàlisi d’impacte econòmic, social, ambiental i de gènere de les 
polítiques de consolidació fiscal i de les polítiques relacionades amb el procés d’en-
deutament i amb l’adopció de polítiques d’estabilitat i sostenibilitat financera des del 
2007 fins al 2017, incloent-hi, entre altres, reducció de la despesa social, polítiques 
d’externalització de serveis, privatitzacions i venda de patrimoni.

b) Establir mecanismes de transparència, participació i retiment de comptes per-
manents que permetin un control democràtic continuat sobre l’endeutament, la des-
pesa i la gestió pública, de manera que: 

1r. Es posi a disposició de la ciutadania de Catalunya tota la informació, fins al 
màxim nivell de detall permès per la llei, en format obert i treballable, sobre pres-
supostos (ingressos i despeses), endeutament (incloent-hi el detall de qui són els 
creditors, per quines quantitats, amb quina finalitat i en quines condicions finance-
res), finançaments estructurats, contractació pública, externalitzacions i processos 
de privatització, tant de l’Administració de la Generalitat com de les seves empreses 
públiques.

2n. Es faciliti la comprensió d’aquesta informació per mitjà d’eines didàctiques, 
campanyes comunicatives i processos d’educació popular.

3r. S’estableixin mecanismes de participació i interpel·lació de la ciutadania amb 
relació a la informació posada a la seva disposició.

4t. S’avanci cap a un model de transparència financera i pressupostària que situï 
el sector públic català al capdavant del món en aquest àmbit, d’acord amb els indi-
cadors dels organismes internacionals avaluadors de la transparència.

c) Definir un nou marc que delimiti les polítiques d’endeutament i de finança-
ments estructurats de cara al futur, de manera que s’eviti la possibilitat d’incórrer en 
irregularitats, com les identificades mitjançant el procés d’auditoria, si és el cas, i de 
manera que es limitin situacions d’endeutament insostenible amb vista al futur, des 
d’una perspectiva de sostenibilitat financera, social, ambiental i de gènere.

d) Establir els mecanismes necessaris per a nodrir el procés constituent amb els 
resultats i els aprenentatges que derivin del procés d’auditoria ciutadana i popular 
i facilitar que es prenguin conclusions de contingut polític sobre el deute tenint en 
compte l’impacte social, ambiental i de gènere de la càrrega de pagament del deute 
en les polítiques públiques presents i futures.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell 

i Lluís
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 10/2015, 
de formació i qualificació professionals
300-00049/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció zero
300-00050/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
300-00051/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per a fer front 
a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
300-00052/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
300-00053/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 19.05.2016, DSPC-P 24.

Interpel·lació al Govern sobre la política empresarial
300-00054/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 19.05.2016, DSPC-P 24.
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Interpel·lació al Govern sobre la política turística
300-00055/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 19.05.2016, DSPC-P 24.

Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de l’Estat i la 
puntualitat dels trens
300-00056/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 19.05.2016, DSPC-P 24.

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2013/34/UE pel que fa a la divulgació d’informació 
relativa a l’impost de societats per part de determinades empreses 
i filials
295-00042/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya
202-00063/10

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23. 

APROVACIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23, ha aprovat 
les esmenes a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta 
rebutjada. 

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres
202-00004/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

APROVACIÓ DE L’ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23, ha aprovat 
l’esmena a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta re-
butjada. 
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya
200-00005/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 16, tinguda el 19.05.2016, DSPC-P 24.

REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP CSP

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 16, tinguda el 19.05.2016, DSPC-P 24.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 24.05.2016 al 
26.05.2016).
Finiment del termini: 27.05.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la 
comunicació audiovisual de Catalunya
202-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27245; 27308).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps 
dedicat per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu
202-00021/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 26904; 26907).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 23.05.2016 al 25.05.2016).
Finiment del termini: 26.05.2016; 12:00 h.
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Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en 
l’atenció sanitària
202-00022/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 26818; 26908).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 23.05.2016 al 25.05.2016).
Finiment del termini: 26.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
202-00090/10

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 26819; 26901; 26909).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 23.05.2016 al 25.05.2016).
Finiment del termini: 26.05.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Loly Fernández, responsable de 
salut laboral de Comissions Obreres, davant la Comissió de Treball 
perquè presenti l’informe «Situació i impacte de la declaració de les 
malalties relacionades amb el treball a Catalunya»
356-00131/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP (reg. 22561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 19.05.2016.

Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les informacions aparegudes als mitjans de 
comunicació amb relació al presumpte accés irregular als correus 
dels funcionaris de la Generalitat
356-00180/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP (reg. 27093).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2016.

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2016
230-00001/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 16, 18.05.2016, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de maig de 2016, ha debatut el 
dictamen de la Mesa Ampliada relatiu al pressupost del Parlament per al 2016.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 37.3.g del Reglament del Parla-
ment, ha adoptat els acords següents: 

a) Aprovar el Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2016 
(tram. 230-00001/11).

b) Aprovar l’article següent dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2016: 



BOPC 136
23 de maig de 2016

4.90.05. Pressupost del Parlament 30

«1. La Mesa del Parlament ha d’incorporar el romanent de crèdit de l’exercici 
2015 de la secció PA, servei pressupostari PA 01, als mateixos capítols del pressu-
post per al 2016.

»2. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són 
recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a atendre 
necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.

»3. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de 
la secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en 
ferm, i a nom del Parlament.

»4. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció 
PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i pot acordar criteris de 
vinculació dels crèdits diferents dels que estableix aquesta llei.»

Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell 

i Lluís

Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2016

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

TOTAL PRESSUPOST PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01) 53.152.112,84

               

1     REMUNERACIONS DEL PERSONAL     26.623.624,23

  10   ALTS CÀRRECS   7.077.649,10  

    100   Alts càrrecs 7.077.649,10    

    1000001 Retribucions bàsiques 7.077.649,10    

           

  11   PERSONAL EVENTUAL   713.900,88  

    110   Personal eventual 713.900,88    

    1100001 Retribucions bàsiques 473.106,82    

    1100002 Retribucions complementàries 240.794,06    

           

  12   PERSONAL FUNCIONARI   13.966.150,58  

    120   Retribucions bàsiques 10.132.714,70    

    1200001 Retribucions bàsiques 10.132.714,70    

   
121   Retribucions complementàries 3.833.435,88    

    1210001 Retribucions complementàries 3.833.435,88    

           

  13   PERSONAL LABORAL   20.293,47  

    131   Personal laboral temporal 20.293,47    

    1310001 Retribucions bàsiques 14.595,36    

    1310002 Retribucions complementàries 5.698,11    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

  15   INCENTIUS AL RENDIMENT I 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

  95.000,00

 

    150   Incentius al rendiment 0,00    

    1500001 Productivitat 0,00    

    151   Activitats extraordinàries 95.000,00    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 95.000,00    

           

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS   4.223.930,20  

    160   Quotes socials 4.223.930,20    

    1600001 Seguretat Social 4.193.570,20    

    1600002 MUFACE 7.850,00    

    1600004 Altres règims de previsió social 22.510,00    

           

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS   526.700,00  

    171   Aportacions a plans de pensions 0,00    

    1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00    

    172   Altres prestacions socials 443.200,00    

    1720001 Prestacions complementàries 443.200,00    

    173   Despeses socials 83.500,00    

    1730001 Despeses socials 83.500,00    

2     DESPESES CORRENTS DE BÉNS I 

SERVEIS     9.696.396,34

           

  20   LLOGUERS I CÀNONS   338.311,11  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 105.629,53    

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 105.629,53    

   
201   Lloguers i cànons de material 

transport 40.133,28    

    2010001 Lloguers i cànons de material de 

transport 40.133,28    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

   
202   Lloguers i cànons d’equips per 

a procés de dades, programari i 

reprografia 150.941,60    

    2020001 Lloguers i cànons d’equips per a 

procés de dades 140.941,60    

    2020002 Lloguers d’equips reprografia i de 

fotocopiadores 10.000,00    

   
203   Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 41.606,70    

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 41.606,70    

           

 
21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   1.245.548,01  

 
  210   Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 1.000,00    

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 

de terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 1.000,00    

   
211   Conservació, reparació i manteniment 

material transport 8.500,00    

    2110001 Conservació, reparació i manteniment 

material transport 8.500,00    

   
212   Conservació, reparació i manteniment 

d’equips procés de dades, programari 

i reprografia 645.336,77    

    2120001 Conservació, reparació i manteniment 

d’equips per a procés de dades 197.431,33    

    2120002 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores 54.300,00    

    2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 393.605,44    

   
213   Conservació, reparació i manteniment 

d’altre immobilitzat material 551.042,49    

    2130001 Conservació, reparació i manteniment 

d’altre immobilitzat material 551.042,49    

   
214   Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 39.668,75    

    2140001 Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 39.668,75    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

 
22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 

ALTRES   3.447.637,22  

 
  220   Material d’oficina 156.797,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 103.697,00    

    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 53.100,00    

   
221   Subministraments 562.613,60    

    2210001 Aigua i energia 432.000,00    

      2210002 Combustible per a mitjans de transport 7.000,00    

      2210003 Vestuari 32.413,60    

    2210005 Productes farmacèutics i analítiques 2.500,00    

    2210006 Compres de mercaderies i matèries 

primeres 30.000,00    

    2210089 Altres subministraments 58.700,00    

   
222   Comunicacions 160.564,08    

    2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 13.500,00    

    2220003 Comunicacions mitjançant serv. veu i 

dades adquirits altres entitats 147.064,08    

   
223   Transports 5.000,00    

    2230001 Transports 5.000,00    

   
224   Despeses d’assegurances 402.186,45    

    2240001 Despeses d’assegurances 402.186,45    

   
225   Tributs 400,00    

    2250001 Tributs 400,00    

   
226   Despeses diverses 488.166,00    

    2260001 Exposicions, certàmens i altres 

activitats promoció 2.000,00    

    2260002 Atencions protocol·làries i 

representatives 79.010,00    

    2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 8.000,00    

    2260011 Formació del personal propi 40.100,00    

    2260040 Inscripció com a soci 4.750,00    

    2260089 Altres despeses diverses 354.306,00    

   
227   Treballs realitzats persones físiques o 

jurídiques 982.996,81    

    2270001 Neteja i sanejament 646.296,81    

    2270005 Estudis i dictàmens 500,00    

    2270008 Intèrprets i traductors 47.500,00    

    2270089 Altres treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 288.700,00    
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Import 

concepte Import article
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i per capítol

   
228   Serveis informàtics 688.913,28    

    2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al 

CTITI 1.000,00    

    2280002 Serveis informàtics realitzats per altres 

entitats 687.913,28    

           

 
23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI   4.031.900,00  

 
  230   Dietes, locomoció i trasllats 40.800,00    

    2300001 Dietes, locomoció i trasllats 40.800,00    

   
231   Altres indemnitzacions 3.991.100,00    

    2310001 Altres indemnitzacions 3.991.100,00    

 
24   DESPESES DE PUBLICACIONS   633.000,00  

 
  240   Despeses de publicacions 633.000,00    

    2400001 Despeses de publicacions 633.000,00    

           

           

4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS     15.843.900,00

     

  48   A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE 

FI DE LUCRE I ALTRES ENS 

CORPORATIUS   15.843.900,00  

    482   A altres institucions sense fi de lucre 15.843.900,00    

    4820001 A altres institucions sense fi de lucre i 

a altres ens corporatius 6.000,00    

    4820006 A grups parlamentaris 15.837.900,00    

               

6     INVERSIONS REALS     978.192,27

     

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS   538.670,64  

    610   Inversions en edificis i altres 

construccions 538.670,64    

    6100001 Inversions en edificis i altres 

construccions per compte propi 538.670,64    

           

  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE   171.021,63  

    620   Inversions en maquinària, 

instal·lacions i utillatge 171.021,63    

    6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions 

i utillatge 171.021,63    
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Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

 
64   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS   10.000,00  

 
  640   Inversions en mobiliari i estris 10.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00    

           

 
65   INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 

DE DADES I TELECOMUNICACIONS   97.000,00  

 
  650   Inversions en equips de procés de 

dades i telecomunicacions 97.000,00    

    6500001 Inversions enequips de procés de 

dades 97.000,00    

           

 
67   INVERSIONS EN ALTRE 

IMMOBILITZAT MATERIAL   36.500,00  

 
  670   Inversions en altre immobilitzat 

material 36.500,00    

    6700001 Inversions en altre immobilitzat material 36.500,00    

           

 
68   INVERSIONS EN IMMOBILITZAT 

IMMATERIAL   125.000,00  

 
  680   Inversions en immobilitzat immaterial 125.000,00    

    6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 1.000,00    

    6800005 Desenvolupament sistemes informació 124.000,00    

           

8     VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS     10.000,00

           

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 

BESTRETES FORA DEL SECTOR 

PÚBLIC   10.000,00  

    830   Concessió de préstecs i bestretes 

fora del sector públic 10.000,00    

    8300001 Préstecs i bestretes concedits al 

personal
10.000,00    
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Pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, del Síndic de 
Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2016
230-00002/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 16, 18.05.2016, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de maig de 2016, d’acord amb 
l’article 15 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
l’article 87 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, l’article 
53 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i la disposició 
addicional vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, ha aprovat els projectes de pressupostos del Consell de Garanties Estatu-
tàries, del Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2016 (tram. 230-
00002/11).

Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Pressupost any 2016. Consell de Garanties Estatutàries Núm. Orgànic: CC

APLICACIÓ

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 

conceptes

Total per 

articles i 

capítolsEconòmica Funcional

      CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL    

      ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS    

100     Alts càrrecs    

    100.0001 Retribucions bàsiques 387.526,74  

    100.0002 Retribucions complementàries 770.356,58 1.157.883,32

           

      ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL    

110     Personal eventual    

    110.0001 Retribucions bàsiques 6,00  

    110.0002 Retribucions complementàries 6,00 12,00

           

      ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI    

120     Retribucions bàsiques    

    120.0001 Retribucions bàsiques 375.583,27  

121     Retribucions complementàries    

    121.0001 Retribucions complementàries 573.065,78 948.649,05
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APLICACIÓ

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 

conceptes

Total per 

articles i 

capítolsEconòmica Funcional

      ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL    

130     Personal laboral fix    

    130.0001 Retribucions bàsiques 6,00  

    130.0002 Retribucions complementàries 6,00  

    130.0003 Altres remuneracions 6,00  

131     Personal laboral temporal    

    131.0001 Retribucions bàsiques 76.753,88  

    131.0002 Retribucions complementàries 7.336,56  

    131.0003 Altres remuneracions 1.625,01 85.733,45

           

     
ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT  

I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES    

151     Activitats extraordinàries    

    151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 4.000,00 4.000,00

           

      ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS    

160     Quotes Socials    

    160.0001 Seguretat Social 277.239,52  

    160.0002 MUFACE 6,00  

    160.0004 Altres règims de previsió social 4.000,00 281.245,52

           

     
ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS    

172     Altres prestacions socials    

    172.0001 Prestacions complementàries 6,00  

173     Despeses socials    

    173.0001 Despeses socials 6,00 12,00

     
 TOTAL CAPÍTOL 1 2.477.535,34 2.477.535,34

           

           

     
CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS  

I SERVEIS    

      ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS    

200     Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions    

    200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions 10.600,00  
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APLICACIÓ

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 

conceptes

Total per 

articles i 

capítolsEconòmica Funcional

202     Lloguers i cànons d’equips per a procés de 

dades, programari i reprografia    

    202.0001 Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades 6,00  

    202.0002 Lloguers d’equips de reprografia i fotocopiadores 6,00  

203     Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material    

    203.0001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 6,00 10.618,00

           

      ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ    

210     Conservació, reparació i manteniment de 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 

construccions    

    210.0001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres construccions 8.400,00  

211     Conservació, reparació i manteniment de 

material de transport    

    211.0001 Conservació, reparació i manteniment de material 

de transport 6,00  

212     Conservació, reparació i manteniment d’equips 

per a procés de dades, programari i reprografia    

    212.0001 Conservació, reparació i manteniment d’equips per 

a procés de dades 1.050,00  

    212.0002 Conservació, reparació i manteniment d’equips de 

reprografia i fotocopiadores 2.100,00  

    212.0003 Manteniment d’aplicacions informàtiques 1.400,00  

213     Conservació, reparació i manteniment d’altre 

immobilitzat material    

    213.0001 Conservació, reparació i manteniment d’altre 

immobilitzat material 69.200,00  

214     Altres despeses de conservació, reparació  

i manteniment    

    214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i 

manteniment 6.000,00 88.156,00

           

      ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I 

ALTRES    

220     Material d’oficina    

    220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00  

    220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 32.000,00  

221     Subministraments    

    221.0001 Aigua i energia 101.000,00  

    221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6,00  

    221.0003 Vestuari 2.000,00  

    221.0089 Altres subministraments 1.100,00  
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APLICACIÓ

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 

conceptes

Total per 

articles i 

capítolsEconòmica Funcional

222     Comunicacions    

    222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 5.200,00  

    222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 

adquirits a altres entitats 22.000,00  

223     Transports    

    223.0001 Transports 6,00  

224     Despeses d’assegurances    

    224.0001 Despeses d’assegurances 27.300,00  

225     Tributs    

    225.0001 Tributs 5.800,00  

226     Despeses diverses    

    226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 5.000,00  

    226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00  

    226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 15.000,00  

    226.0006 Oposicions i proves selectives 2.000,00  

    226.0010 Premis 6,00  

    226.0011 Formació del personal propi 20.000,00  

    226.0089 Altres despeses diverses 14.000,00  

227     Treballs realitzats per persones físiques o 

jurídiques    

    227.0001 Neteja i sanejament 84.300,00  

    227.0002 Seguretat 76.600,00  

    227.0005 Estudis i dictàmens 6,00  

    227.0008 Intèrprets i traductors 2.000,00  

    227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 2.226,00  

    227.0013 Treballs tècnics 9.000,00  

228     Serveis informàtics    

    228.0001 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI 6,00  

    228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 52.500,00 494.062,00

           

      ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI    

230     Dietes, locomoció i trasllats    

    230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 25.000,00  

231     Altres indemnitzacions    

    231.0001 Altres indemnitzacions 10.000,00 35.000,00

           

      ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS    

240     Despeses de publicacions    

    240.0001 Despeses de publicacions 27.500,00 27.500,00

           

     
 TOTAL CAPÍTOL 2 655.336,00 655.336,00
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APLICACIÓ

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 

conceptes

Total per 

articles i 

capítolsEconòmica Funcional

     
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS    

      ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS    

610     Inversions en edificis i altres construccions    

    610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per 

compte propi 40.000,00 40.000,00

           

      ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE 

TRANSPORT    

630     Inversions en material de transport    

    630.0001 Inversions en material de transport 6,00 6,00

           

      ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I 

ESTRIS    

640     Inversions en mobiliari i estris    

    640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 15.000,00 15.000,00

           

      ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE 

PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS    

650     Inversions en equips de procés de dades i 

telecomunicacions    

    650.0001 Inversions en equips de procés de dades 35.000,00 35.000,00

           

      ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE 

IMMOBILITZAT MATERIAL    

670     Inversions en altre immobilitzat material    

    670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 55.000,00 55.000,00

           

     
 TOTAL CAPÍTOL 6 145.006,00 145.006,00

           

     
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS    

      ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS  

I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC    

831     Préstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute 

no documentada en títols de valors a curt termini    

    831.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal a curt 

termini 6.000,00 6.000,00

     
 TOTAL CAPÍTOL 8 6.000,00 6.000,00

           

       TOTAL PRESSUPOST 3.283.877,34 3.283.877,34
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Pressupost 2016 - Síndic de Greuges

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte 
Import article

Import total 

i per capítol

TOTAL PRESSUPOST 6.199.980,45

1     REMUNERACIONS DEL PERSONAL     5.401.106,79

           

  10   ALTS CÀRRECS   364.826,20  

    100   Retribucions bàsiques i altres 

remuneracions      

    1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 172.488,04    

    1000002 Retribucions complementàries alts 

càrrecs 192.338,16    

           

 
11     PERSONAL EVENTUAL   2.012.294,54  

 
  110   Personal eventual      

    1100001 Retribucions bàsiques 623.709,52    

    1100002 Retribucions complementàries 1.388.585,02    

           

 
12   PERSONAL FUNCIONARI   2.113.986,05  

 
  120   Retribucions bàsiques      

    1200001 Retribucions bàsiques 886.246,75    

   
121   Retribucions complementàries      

    1210001 Retribucions complementàries 1.227.739,30    

           

 
13   PERSONAL LABORAL   0,00  

 
  131   Personal laboral temporal      

    1310001 Retribucions bàsiques 0,00    

    1310002 Retribucions complementàries 0,00    

           

 
15   INCENTIUS AL RENDIMENT I 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES   0,00  

 
  150   Incentius al rendiment      

    1500001 Productivitat 0,00    

   
151   Activitats extraordinàries      

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00    

           

 
16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS   910.000,00  

 
  160   Quotes socials      

    1600001 Seguretat Social 910.000,00    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte 
Import article

Import total 

i per capítol

 
17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS   0,00  

 
  171   Pensions      

    1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00    

               

2     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE 

SERVEIS     720.784,30

           

  20   LLOGUERS I CÀNONS   21.441,50  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions      

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 100,00    

   
201   Lloguers i cànons de material 

transport      

    2010001 Lloguers i cànons de material de 

transport 11.000,00    

   
202   Lloguers i cànons d’equips per a 

procés de dades i programari      

    2020001 Lloguers i cànons d’equips per a 

procés de dades i programari 100,00    

    2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 9.000,00    

   
203   Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material      

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 1.241,50    

           

 
21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   77.348,66  

 
  210   Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 

construccions      

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 

de terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 28.766,58    

   
212   Conservació, reparació i manteniment 

d’equips procés de dades      

    2120001 Manteniment maquinari 7.194,08    

    2120002 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores 3.000,00    

    2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 36.388,00    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte 
Import article

Import total 

i per capítol

   
214   Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment      

    2140001 Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 2.000,00    

           

 
22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 

ALTRES   548.035,16  

 
  220   Material d’oficina      

    2200001 Material ordinari no inventariable 4.000,00    

    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 15.000,00    

   
221   Subministraments      

    2210001 Aigua i energia 64.200,00    

      2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00    

      2210003 Vestuari 100,00    

    2210089 Altres subministraments 7.000,00    

   
222   Comunicacions postals, telefòniques  

i altres      

    2220001 Comunicacions postals, missatgeria 

i altres 37.100,00    

    2220002 Comunicacions mitjançant ser. veu  

i dades adquirits entitats Generalitat 9.942,92    

    2220003 Comunicacions mitjançant serv. veu  

i dades adquirits altres entitats 19.000,00    

   
224   Despeses d’assegurances      

    2240001 Despeses d’assegurances 8.515,21    

   
225   Tributs      

    2250001 Tributs 200,00    

   
226   Despeses diverses      

    2260002 Atencions protocolàries i 

representatives 1.000,00    

    2260003 Publicitat, difusió i campanyes 

institucionals 25.740,20    

    2260004 Jurídics i contenciosos 8.000,00    

    2260005 Organitzacions reunions,conferències i 

cursos 50.000,00    

    2260009 Funcionament consells i òrgans 

col·legiats 29.000,00    

    2260011 Formació de personal propi 17.000,00    

    2260033 Desenvolupament programes seguretat 

i salut laborals en el treball per 

prevenció de riscos laborals 5.000,00    

    2260039 Despeses per serveis bancaris 300,00    

    2260089 Altres despeses diverses 6.394,77    
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Cap. Art. Conc. Aplicació
Nom Import 

concepte 
Import article

Import total 

i per capítol

   
227   Treballs realitzats per altres empreses      

    2270001 Neteja i sanejament 118.520,00    

    2270002 Seguretat 19.034,90    

    2270005 Estudis i dictàments 84.700,00    

    2270008 Intèrprets i traductors 10.000,00    

    2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 1.000,00    

    2270013 Treballs tècnics 6.287,16    

    2270089 Altres treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 1.000,00    

           

 
23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI   60.000,00  

 
  230   Dietes, locomoció i trasllats      

    230001 Dietes, locomoció i trasllats 60.000,00    

   
232   Ajuts menjar      

    2320001 Ajuts menjar 0,00    

   
233   Fons d’acció social      

    2330001 Fons d’acció social 0,00    

           

 
24   DESPESES DE PUBLICACIONS   13.958,98  

 
  240   Despeses de publicacions      

    2400001 Despeses de publicacions 13.958,98    

           

4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS     17.896,36

           

  49   A L’EXTERIOR   17.896,36  

   
490   A l’exterior      

    4900001 A l’exterior 17.896,36    

           

6     INVERSIONS REALS     52.193,00

           

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS   4.000,00  

    610   Inversions en edificis i altres 

construccions      

    6100001 Inversions en edificis i altres 

construccions 4.000,00    
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Cap. Art. Conc. Aplicació
Nom Import 

concepte 
Import article

Import total 

i per capítol

 
62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE   8.000,00  

 
  620   Inversions en maquinària, 

instal·lacions i utillatge      

    6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions 

i utillatge 8.000,00    

           

 
64   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS   1.000,00  

 
  640   Inversions en mobiliari i estris      

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00    

           

 
65   INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 

DE DADES I TELECOMUNICACIONS   14.491,44  

 
  650   Inversions equips procés de dades i 

telecomunicacions      

    6500001 Inversions equips procés de dades i 

telecomunicacions 14.491,44    

           

 
67   INVERSIONS EN ALTRE 

IMMOBILITZAT MATERIAL   2.000,00  

 
  670   Inversions en altre immobilitzat 

material      

    6700001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00    

           

 
68   INVERSIONS IMMOBILITZAT 

IMMATERIAL   22.701,56  

 
  680   Inversions immobilitzat immaterial      

    6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 22.701,56    

           

8     ACTIUS FINANCERS     8.000,00

           

 
83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 

BESTRETES FORA DEL SECTOR 

PÚBLIC   8.000,00  

 
  830   Concessió de préstecs i bestretes fora 

del sector públic      

      8300001 Préstecs i bestretes concedits al 

personal 8.000,00    
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Pressupost per a l’exercici 2016. Sindicatura de Comptes de Catalunya

SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES NÚMERO ORGÀNIC 03.01

Aplicació econòmica  Explicació de la despesa
Total per 

conceptes

Total per articles  

i capítols

1     CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL 

PERSONAL     8.049.953,62 

         

  10 ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS     990.511,48 

1 100 Retribucions Bàsiques i Altres 

Remuneracions   990.511,48  

  100.000100 Retribucions bàsiques alts càrrecs 415.441,88    

  100.000200 Retribucions complementàries alts 

càrrecs 575.069,60    

         

  11 ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL     65.970,24 

1 110 Personal Eventual   65.970,24  

  110.000100 Retribucions bàsiques personal 

eventual 22.866,00    

  110.000200 Retribucions complementàries personal 

eventual 43.104,24    

         

  12 ARTICLE 12. FUNCIONARIS     5.838.971,90 

1 120 Retribucions Personal   3.338.694,26  

  120.000100 Retribucions bàsiques funcionaris 3.338.694,26    

1 121 Retribucions Complementàries   2.500.277,64  

  121.000100 Retribucions complementàries 

funcionaris 2.500.277,64    

         

  15 ARTICLE 15. INCENTIUS RENDIMENT  

I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES     2.000,00 

1 150 Incentius al Rendiment   0,00  

  150.000100 Productivitat 0,00    

1 151 Activitats Extraordinàries   2.000,00  

  151.000100 Gratificacions Serveis Extraordinaris 2.000,00    

         

  16 ARTICLE 16. ASSEGURANCES  

I PRESTACIONS SOCIALS     1.152.500,00 

1 160 Quotes Socials   1.152.500,00  

  160.000100 Seguretat Social 1.150.000,00    

  160.000200 Quotes MUFACE 2.500,00    

         

  17 ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES 

PRESTACIONS SOCIALS     0,00 

  170 Pensions   0,00  

  170.0001 Pensions 0,00    
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Aplicació econòmica  Explicació de la despesa
Total per 

conceptes

Total per articles  

i capítols

2 CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS 

CORRENTS I DE SERVEIS     2.387.430,00 

  20 ARTICLE 20. LLOGUERS     1.473.000,00 

  201     12.000,00  

  201.000100 Lloguer de béns mobles 12.000,00    

  200     1.450.000,00  

  200.000200 Lloguer de béns immobles 1.450.000,00    

  202     11.000,00  

  202.000200 Lloguer equips de reprografia  

i fotocopiadores 11.000,00    

         

  21 ARTICLE 21. CONSERVACIÓ  

I REPARACIÓ     125.200,00 

  210   25.000,00  

  210.000100 Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, b. naturals, edificis 25.000,00    

  211   6.000,00  

  211.000100 Conservació, reparació i manteniment 

materials de transport 6.000,00    

  212   94.200,00  

  212.000200 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores 4.200,00    

  212.000300 Manteniment aplicacions informàtiques 90.000,00    

         

  22 ARTICLE 22. MATERIAL, 

SUBMINISTRAMENTS I ALTRES     664.230,00 

  220 Material d’Oficina 100.000,00  

  220.000100 Material ordinari no inventariable 50.000,00    

  220.000200 Premsa , revistes, llibres i altres 

publicacions 50.000,00    

  221 Subministraments de Béns i Serveis   69.000,00  

  221.000100 Aigua i energia 59.000,00    

  221.000200 Combustible per a mitjans de transport 1.800,00    

  221.000300 Vestuari 4.200,00    

  221.000500 Productes farmacèutics i analítiques 2.500,00    

  221.008900 Altres subministraments 1.500,00    

  222   52.000,00  

  222.000100 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 10.000,00    

  222.000300 Comunicacions 42.000,00    

  223     55.000,00  

  223.000100 Transports 55.000,00    

  224     50.000,00  

  224.000100 Despeses d’assegurances 50.000,00    

  225     230,00  

  225.000100 Tributs 230,00    
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Aplicació econòmica  Explicació de la despesa
Total per 

conceptes

Total per articles  

i capítols

  226 Despeses Diverses   109.000,00  

  226.000200 Atencions protocol·làries i 

representatives 20.000,00    

  226.000500 Organització de reunions i conferències 15.000,00    

  226.001000 Premis 1.000,00    

  226.001100 Formació i promoció del personal 50.000,00    

  226.008900 Altres despeses diverses 10.000,00    

  226.000600 Oposicions i proves selectives 6.000,00    

  226.000700 Publicació anuncis oficials 7.000,00    

  227 Treballs Realitzats per Altres Empreses   229.000,00  

  227.000100 Neteja i Sanejament 76.000,00    

  227.000200 Seguretat 3.000,00    

  227.001100 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 20.000,00    

  227.000500 Estudis i treballs tècnics 10.000,00    

  227.001300 Treballs tècnics 10.000,00    

  227.008900 Altres treballs realitzats per altres 

empreses 110.000,00    

               

  23 ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER 

RAÓ DEL SERVEI     80.000,00 

  230     80.000,00  

  230.000100 Dietes, locomoció i trasllats 80.000,00    

  231     0,00  

  231.000100 Altres indemnitzacions 0,00    

  232     0,00  

  232.000100 Dotació ajuts menjar 0,00    

  233     0,00  

  233.000100 Dotació Fons d’Ajut Social 0,00    

         

  24 ARTICLE 24. DESPESES DE 

PUBLICACIONS     45.000,00 

  240     45.000,00  

  240.000100 Despeses de publicacions 45.000,00    

         

4 CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS     23.000,00 

  ARTICLE 40. AL SECTOR PÚBLIC 

ESTATAL     18.000,00 

  409     18.000,00  

  409.000100 A altres ens dependents del sector 

públic estatal 18.000,00    

         

  44 ARTICLE 44. A EMPRESES PÚBLIQUES  

I D’ALTRES ENS PÚBLICS   0,00 

  449     0,00  

  449.000200 Amb les universitats públiques 0,00    

         



BOPC 136
23 de maig de 2016

4.90.05. Pressupost del Parlament 49 

Aplicació econòmica  Explicació de la despesa
Total per 

conceptes

Total per articles  

i capítols

  ARTICLE 48. A FAMILIES, INSTITUCIONS  

SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORP   5.000,00 

  482     5.000,00  

  482.000100 A altres institucions sense fi de lucre  

i altres ens corporatius 5.000,00    

         

  49 ARTICLE 49. A L’EXTERIOR     0,00 

  490     0,00  

  490.000100 Programes de cooperació amb altres 

òrgans de control extern 0,00    

       

6 CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS     876.742,00 

  ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS    

  61       628.742,00 

  610     628.742,00  

  610.000100 Inversions en edificis i altres 

construccions 628.742,00    

         

  62 ARTICLE 62. INVERSIONS EN 

MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 

UTILLATGE     23.000,00 

  620     23.000,00  

  620.000100 Inversions en maquinària, instal·lacions 

i utillatge 23.000,00    

         

  64 ARTICLE 64. INVERSIONS EN 

MOBILIARI I ESTRIS     70.000,00 

  640     70.000,00  

  640.000100 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00    

         

  65 ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS 

DE PROCÉS DE DADES     155.000,00 

  650     155.000,00  

  650.000100 Inversions en equips de procés de 

dades 155.000,00    

       

8 CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS     31.200,00 

  83 ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE 

PRÉSTECS I BESTRETES FORA DEL 

SECTOR PÚBLIC     31.200,00 

  830 Préstecs i Bestretes Concedits al 

Personal   31.200,00  

      830.000100 Préstecs i Bestretes Concedits al 

Personal 31.200,00    
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Total pressupost per a l’any 2016

CAPÍTOL I 8.049.953,62 

CAPÍTOL II 2.387.430,00 

CAPÍTOL IV 23.000,00 

CAPÍTOL VI 876.742,00 

CAPÍTOL VIII 31.200,00 

TOTAL 11.368.325,62

4.90.15. Contractació

Contractació de les assegurances de responsabilitat civil i 
patrimonial i de danys del Parlament de Catalunya
630-00002/11

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalu-

nya, del 10 de maig de 2016, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació de les assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i de danys 
del Parlament de Catalunya (exp. 630-00002/11).

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat)

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
Contractació de les assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i de danys 

del Parlament de Catalunya (expedient núm. 630-00002/11)
Lot 1: Responsabilitat civil i patrimonial
CPV: 66516400
Lot 2: Danys materials
CPV: 66515000

B. Termini d’execució: 
Des de les 0 hores de l’1 d’octubre de 2016 fins a les 24 hores del 30 de setembre 

de 2019. L’òrgan de contractació pot prorrogar aquest període fins a un màxim de 
tres anys més.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació: 87.000 € (exempt d’IVA).
Lot 1 (Responsabilitat civil i patrimonial): 18.000 €.
Lot 2 (Danys materials): 69.000 €.
b) Valor estimat del contracte: 174.000,00 € (exempt d’IVA).
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5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació.

6. Requisits específics del contractista 
Els requisits específics del contractista són els establerts pel plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració comuns per a cadascun dels lots
Criteris d’avaluació automàtica (de 0 a 100 punts).
Oferta econòmica (de 0 a 80 punts).
Millores i prestacions addicionals (de 0 a 20 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 937 063 045.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreça electrònica: 
masala@parlament.cat
contractaciopublica@parlament.cat 
g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 3 de juny de 2016.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 de juny de 2016.
b) Documentació que cal presentar: la que estableix la clàusula 18 del plec de 

clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: 
Entitat: Registre de la Secretaria General del Parlament de Catalunya.
Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
Horari del Registre: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i els diven-

dres de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h. Per a més informació, consulteu el web: 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
e) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres B
L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc el 28 de juny de 2016 a les 12 h 

al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives parti-

culars i en el de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f)

mailto:mguiu@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
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NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 10 de maig de 2016, d’acord amb 
el que estableix la clàusula 17 del plec de clàusules administratives, que determina 
la composició de la mesa de contractació, ha acordat de nomenar-ne com a membres 
les persones següents: 

a) President: el vicepresident segon del Parlament de Catalunya, José María Es-
pejo-Saavedra, o, en substitució seva, el vicepresident primer del Parlament de Ca-
talunya, Lluís Corominas.

b) Vocals: 
– La secretària primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó, o, en substitució 

seva, la secretària quarta de la Mesa del Parlament, Ramona Barrufet.
– L’oïdora de comptes en funcions, Maria Guiu, o, en substitució seva, la treso-

rera, Carme de Tomàs.
– El lletrat del Parlament Ferran Domínguez o, en substitució seva, la lletrada 

del Parlament Anna Casas.
– La coordinadora dels Serveis del Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat, Maria Beascoa, o, en substitució seva, l’arquitecte del Parlament 
Christian Puig.

c) Secretària: Maria Sala o, en substitució seva, Yasmina Garcia, ambdues fun-
cionàries del Parlament.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell 

i Lluís
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