
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 196/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament de dades personals
250-00276/11
Adopció 7

Resolució 197/XI del Parlament de Catalunya, sobre la finestreta única
250-00293/11
Adopció 7

Resolució 198/XI del Parlament de Catalunya, sobre la defensa del municipi de Me-
dinyà
250-00297/11
Adopció 8

Resolució 199/XI del Parlament de Catalunya, sobre els plans de desenvolupament 
local
250-00438/11
Adopció 9

Resolució 200/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a la població 
mal allotjada
250-00440/11
Adopció 9

Resolució 235/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la reproduc-
ció assistida a dones amb parella femenina o sense parella
250-00208/11 i 250-00360/11
Adopció 10

Resolució 236/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de l’atenció con-
tinuada al CAP Centre, de Lloret de Mar
250-00054/11
Adopció 10

Resolució 237/XI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de serveis de 
l’Hospital Comarcal de Blanes i del servei nocturn de centres d’atenció primària de 
la Selva
250-00123/11
Adopció 11

Resolució 238/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reobertura del servei d’aten-
ció continuada del CAP Sitges i del consultori de Garraf, i sobre la qualitat dels 
serveis de salut de Sitges
250-00180/11
Adopció 12

Resolució 239/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació del CAP El Pla, de 
Sant Feliu de Llobregat
250-00199/11 i 250-00236/11
Adopció 12

Resolució 240/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció als afectats per la ta-
lidomida
250-00371/11
Adopció 13
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situa-
cions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11
Esmenes a la totalitat 15

3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
221-00005/11
Esmenes a l’articulat 15

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els centres residencials d’acció educativa
250-00464/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00465/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès
250-00466/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de Renfe de Manresa 
i el millorament de la mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona
250-00467/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre les polítiques públiques per a fer front a l’epidèmia 
del VIH
250-00469/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica 
integral dels infants i els adolescents
250-00470/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els estudiants
250-00471/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la pràctica d’analítiques 
als interns dels centres penitenciaris
250-00472/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Molins de Rei
250-00473/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamen-
tària del Consell d’Europa
250-00474/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al pas per Sant Fe-
liu de Llobregat
250-00475/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb l’Ajunta-
ment de Calafell
250-00477/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extraordinàries als empleats 
públics de la Generalitat
250-00478/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència a les docents 
que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X i 64/XI, sobre 
la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou institut de Tordera
250-00480/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la jornada compactada als centres educatius
250-00481/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV Constantí-Vila-
decans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00482/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’atenció multidisciplinària i integral als pacients amb 
baixa visió i ceguesa
250-00483/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de Cerdanyola del 
Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb l’aeroport de Bar-
celona - El Prat
250-00485/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç i inversions
250-00486/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la inclusió de Querol en la denominació d’origen Penedès
250-00487/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’Escola Can Fabra, de 
Barcelona
250-00488/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a Sant Boi de Llobregat
250-00489/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres de pisos
250-00490/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines
250-00491/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals del professorat
250-00492/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00508/11
Tramitació pel procediment d’urgència 36

Proposta de resolució sobre la retirada d’amiant de les instal·lacions escolars
250-00517/11
Rectificació del text presentat 36
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Proposta de resolució sobre les infraestructures
250-00520/11
Presentació: GP C’s 36

Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic precoç del càncer
250-00521/11
Presentació: GP C’s 38

Proposta de resolució sobre la preparació de la temporada alta d’estiu en el sector 
del transport aeri
250-00522/11
Presentació: GP C’s 39

Proposta de resolució sobre la dotació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant 
Esteve Sesrovires, amb una unitat de suport a l’educació especial
250-00523/11
Presentació: GP CSP 40

Proposta de resolució sobre el decret de plantilles docents i la provisió de places
250-00524/11
Presentació: GP SOC 41

Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona
250-00525/11
Presentació: GP C’s 42

Proposta de resolució sobre l’increment de la inversió i la plantilla d’Adif a la pro-
víncia de Tarragona
250-00526/11
Presentació: GP CSP 43

Proposta de resolució sobre l’alletament matern
250-00527/11
Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb cinc altres diputats del Portaveus dels 
grups parlamentaris en la Comissió de Salut, Alba Vergés i Bosch, del GP JS 44

Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de substitució valvular aòr-
tica per via percutània en la cartera de serveis del Servei Català de la Salut
250-00528/11
Presentació: GP C’s 45

Proposta de resolució sobre la paralització del traspàs de competències dels ser-
veis de diagnòstic per la imatge de l’Institut Català de la Salut a l’empresa Institut 
de Diagnòstic per la Imatge
250-00529/11
Presentació: GP C’s 48

Proposta de resolució sobre la persecució dels crims del franquisme
250-00530/11
Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC 49
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 50

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2016, sobre el Compte general de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, corresponent al 2013
258-00010/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 51
Termini per a demanar la presentació de l’informe 51
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles
413-00005/11
Constitució i elecció del coordinador 52

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 7/XI, sobre les concessions de l’aigua
390-00007/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 52

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre la presumpta contractació irregular d’una empresa de consultoria per 
l’Ajuntament de Girona
361-00002/11
Sol·licitud 56

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre les mesures adoptades contra la corrupció i les mesures previstes da-
vant la presumpta trama per a la desviació de fons públics municipals
361-00003/11
Sol·licitud 57

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les línies 
d’actuació del Pla de salut de Catalunya 2016-2020
355-00041/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 58

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2015
334-00033/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 58

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació dels serveis de manteniment del sistema de conferències i votacions 
del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències d’altres sales i de la resta d’ins-
tal·lacions audiovisuals del Parlament
615-00001/11
Adjudicació del contracte 59
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 196/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament de 
dades personals
250-00276/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 6, 05.07.2016, 

DSPC-C 160

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la ses-
sió tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el tractament de dades personals (tram. 250-00276/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar, en el termini d’un mes, un informe sobre les conseqüències deriva-

des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l’1 d’octubre de 
2015 Assumpte C-201/14 en el tractament de dades personals a les administracions 
dependents de la Generalitat.

b) Presentar, amb relació al tractament de dades personals, un pla d’adaptació 
de les conseqüències derivades de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea de l’1 d’octubre de 2015 Assumpte C-201/14, en consonància amb les con-
clusions de l’informe a què fa referència la lletra a.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió en funcions, Javier Rivas Escamilla; el president de 

la Comissió, Joan Garriga Quadres

Resolució 197/XI del Parlament de Catalunya, sobre la finestreta 
única
250-00293/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 6, 05.07.2016, 

DSPC-C 160

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la ses-
sió tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la finestreta única (tram. 250-00293/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 27928).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar, per mitjà de la plataforma Eacat, la tramesa de sol·licituds i comuni-

cacions entre totes les administracions catalanes per tal que la finestreta única pugui 
actuar com a punt de registre, garantint l’enviament a l’administració destinatària, la 
validesa de la data de registre i el justificant d’enviament..
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b) Permetre la tramesa de sol·licituds i comunicacions amb l’Administració ge-
neral de l’Estat i amb la resta d’administracions de l’Estat integrades en la iniciati-
va SIR (Sistema d’Interconnexió de Registres) / ORVE (Oficina de Registre Virtual 
d’Entitats).

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió en funcions, Javier Rivas Escamilla; el president de 

la Comissió, Joan Garriga Quadres

Resolució 198/XI del Parlament de Catalunya, sobre la defensa del 
municipi de Medinyà
250-00297/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 6, 05.07.2016, 

DSPC-C 160

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre la defensa del municipi de Medinyà (tram. 250-00297/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 26856).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya: 
a) Manifesta el rebuig al recurs que el Govern de l’Estat espanyol ha interposat 

davant el Tribunal Constitucional contra la Llei 8/2015, de creació del municipi de 
Medinyà, que va ser aprovada pel Parlament per unanimitat en exercici de les com-
petències de la Generalitat.

b) Demana al Govern de l’Estat la reconsideració d’aquest acord, atenent al fet 
excepcional que Medinyà va ésser annexionat unilateralment a Sant Julià de Ramis 
l’any 1972 per mitjà d’un acord que els seus ciutadans mai no van entendre ni com-
partir.

c) Dóna suport al Govern en la defensa, davant el Tribunal Constitucional, de 
mantenir Medinyà com a municipi, d’acord amb la voluntat expressada pels seus 
ciutadans.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Utilitzar totes les eines legals i polítiques per a defensar la declaració del mu-

nicipi de Medinyà, i mantenir tots els actes jurídics que permeten que Medinyà sigui 
considerat un municipi amb totes les seves capacitats.

b) Tractar Medinyà com un municipi de fet i permetre que pugui participar en 
tots els organismes públics i institucions, i també que pugui accedir a les convoca-
tòries d’ajuts, subvencions i altres programes de cooperació local dependents del 
Govern amb les mateixes condicions que la resta de municipis catalans.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió en funcions, Javier Rivas Escamilla; el president de 

la Comissió, Joan Garriga Quadres
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Resolució 199/XI del Parlament de Catalunya, sobre els plans de 
desenvolupament local
250-00438/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 6, 05.07.2016, 

DSPC-C 160

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
els plans de desenvolupament local (tram. 250-00438/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 30691).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar en sis mesos l’elaboració 

d’un pla de desenvolupament de serveis destinat a municipis petits i mitjans que 
tingui caràcter finalista, treballant amb altres administracions amb l’objectiu de co-
operar amb aquests municipis en la definició, el desenvolupament i la prestació de 
serveis i l’adequació de processos per a millorar l’eficiència i la racionalització ad-
ministrativa, i suplir els recursos i les obres que siguin inequívocament necessàries 
per a aplicar aquests serveis i processos.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió en funcions, Javier Rivas Escamilla; el president de 

la Comissió, Joan Garriga Quadres

Resolució 200/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per 
a la població mal allotjada
250-00440/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 6, 05.07.2016, 

DSPC-C 160

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre les mesures per a la població mal allotjada (tram. 250-00440/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Liderar un recompte de les persones afectades per problemes d’allotjament en 

l’àmbit de Catalunya i promoure una recollida de dades periòdica cada dos anys per 
part del conjunt d’administracions públiques i entitats especialitzades de la socie-
tat civil, basant-se en la tipologia europea de l’exclusió social residencial (ETHOS).

b) Integrar aquestes dades –amb la metodologia ETHOS– de manera uniforme 
en el sistema de serveis socials, per a poder avaluar l’evolució de la situació en ma-
tèria d’habitatge i els impactes de les polítiques públiques.

c) Preparar un pla d’acció, integrant les mesures desplegades per la Generalitat 
i la seva coordinació amb les actuacions dels ens locals, que prevegi com a mínim: 

1r. Ampliar el parc d’habitatges de lloguer social i millorar-ne l’accés.
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2n. Potenciar els serveis que donen resposta a les situacions d’emergència social, 
amb dotacions i professionals.

3r. Establir protocols d’actuació coordinada entre els agents implicats per tal 
d’optimitzar els recursos.

4t. Enfortir els serveis d’assessorament i acompanyament de les famílies en difi-
cultats en llurs negociacions amb les entitats bancàries.

5è. Desenvolupar un programa de rehabilitació d’habitatges, amb una línia es-
pecífica d’ajuts.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió en funcions, Javier Rivas Escamilla; el president de 

la Comissió, Joan Garriga Quadres

Resolució 235/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
de la reproducció assistida a dones amb parella femenina o sense 
parella
250-00208/11 i 250-00360/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 10, 07.07.2016, DSPC-C 171

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de la reproducció assistida 
a dones amb parella femenina o sense parella (tram. 250-00208/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i el text de la Proposta de resolució 
sobre l’accés de les lesbianes a les tècniques de reproducció assistida (tram. 250-
00360/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir de manera immediata que no s’aplicarà la restricció de l’accés als 

tractaments de reproducció assistida a les dones amb parella femenina o sense pare-
lla, essent com és un servei bàsic de la sanitat pública, d’acord amb el que estableix 
la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

b) Impulsar, a través del Departament de Salut, una campanya informativa rela-
cionada amb aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; el vicepresi-

dent de la Comissió en funcions de president, Martín E. Barra López

Resolució 236/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
de l’atenció continuada al CAP Centre, de Lloret de Mar
250-00054/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 10, 07.07.2016, DSPC-C 171

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció continuada al 
CAP Centre, de Lloret de Mar (tram. 250-00054/11), presentada pel Grup Parla-
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mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 10139).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’atenció continuada a Llo-

ret de Mar amb l’obertura del CAP Centre les vint-i-quatre hores del dia els tres-
cents seixanta-cinc dies de l’any.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; la presidenta 

de la Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 237/XI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació 
de serveis de l’Hospital Comarcal de Blanes i del servei nocturn de 
centres d’atenció primària de la Selva
250-00123/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 10, 07.07.2016, DSPC-C 171

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del ser-
vei nocturn de centres d’atenció primària (tram. 250-00123/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí (reg. 12817).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Recuperar i mantenir la prestació dels serveis de guàrdia de cirurgia i de trau-

matologia de l’Hospital Comarcal de Blanes.
b) Recuperar el servei de ginecologia i obstetrícia de l’Hospital Comarcal de Bla-

nes que es va suprimir el 2011.
c) Recuperar les vint habitacions destinades a patologia aguda de medicina inter-

na de l’Hospital Comarcal de Blanes per a poder-hi atendre pacients del servei d’ur-
gències, amb l’objectiu que aquest servei torni a funcionar amb normalitat i sense 
haver de tenir els boxs doblats.

d) Recuperar el servei en horari nocturn dels centres d’atenció primària de Bla-
nes, Lloret de Mar i Tossa de Mar amb l’augment de personal corresponent.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; la presidenta 

de la Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 238/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reobertura del 
servei d’atenció continuada del CAP Sitges i del consultori de Garraf, 
i sobre la qualitat dels serveis de salut de Sitges
250-00180/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 10, 07.07.2016, DSPC-C 171

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada 
del CAP Sitges (tram. 250-00180/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18847).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reobrir el servei d’atenció continuada del CAP Sitges, restablint el servei en 

les mateixes condicions que oferia abans de les retallades pressupostàries, és a dir, 
les vint-i-quatre hores els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any, d’acord amb el que 
reivindiquen les associacions de veïns i les entitats socials del municipi.

b) Reobrir el consultori mèdic del poble de Garraf, a Sitges, en el mateix horari 
que prestava abans del 2011 i en les mateixes condicions, per a garantir la prestació 
sanitària pública als veïns de Garraf.

c) Establir un espai de diàleg i cooperació entre l’Ajuntament de Sitges, el Go-
vern Territorial de Salut del Garraf, el Consorci Sanitari del Garraf i els represen-
tants dels treballadors i usuaris, les associacions de veïns i entitats de la vila per a 
vetllar per la qualitat dels serveis de salut a tot el municipi de Sitges.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; la presidenta 

de la Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 239/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació del 
CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00199/11 i 250-00236/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 10, 07.07.2016, DSPC-C 171

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de 
Llobregat (tram. 250-00199/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista i pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18865), i el text de la Proposta de resolució sobre 
l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat (tram. 250-00236/11), pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23831).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure l’ampliació del CAP El Pla, 

de Sant Feliu de Llobregat, al Pla econòmic i financer d’infraestructures de la Gene-
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ralitat de Catalunya 2016, amb l’objectiu d’iniciar-ne l’execució el darrer trimestre 
del 2016, tan bon punt s’aprovi aquest pla.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; la presidenta 

de la Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 240/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció als 
afectats per la talidomida
250-00371/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 10, 07.07.2016, DSPC-C 171

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per la talidomida (tram. 
250-00371/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear, durant el 2016, una base de dades de persones afectades per la talido-

mida a Catalunya.
b) Posar en marxa un protocol específic dins del sistema sanitari de Catalunya 

que inclogui la possibilitat d’ésser diagnosticat com a afectat per la talidomida, mit-
jançant la identificació de la relació de causalitat entre la malformació que presenta 
i l’ús d’aquest fàrmac, amb l’objectiu d’assegurar l’accés dels afectats per la talido-
mida a l’atenció multidisciplinària.

c) Establir els mecanismes de coordinació necessaris entre el Departament de 
Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a atendre de mane-
ra integral els afectats per la talidomida i donar-los una atenció multidisciplinària.

d) Concedir la Creu de Sant Jordi als afectats per la talidomida i a llurs familiars, 
com a reconeixement per la lluita que des de fa dècades duen a terme en defensa 
dels drets del col·lectiu.

e) Proporcionar suport i assessorament tècnic per als processos judicials que du-
guin a terme les persones afectades per la talidomida, perquè puguin emprendre les 
accions que siguin necessàries per a depurar les possibles responsabilitats que se’n 
puguin derivar.

f) Instar el Govern de l’Estat a revisar, resoldre i superar els límits del Reial de-
cret 1006/2010, del 5 d’agost, pel qual es regula el procediment de concessió d’ajuts 
a les persones afectades per la talidomida a Espanya durant el període 1960-1965, 
per a poder ampliar el ajuts als afectats per la tragèdia dels efectes de la talidomida i 
poder-los reparar moralment i socialment amb el reconeixement de pensions vitalí-
cies, i també revisar el protocol que va establir l’Institut Carlos III per a determinar 
les víctimes d’aquest fàrmac, amb l’objectiu d’adequar les dates establertes per a 
causar el dret i els criteris per a acreditar el diagnòstic.

g) Instar el Govern de l’Estat a sol·licitar al laboratori Grünenthal, responsable de 
les malformacions que pateixen els afectats per la talidomida, que assumeixi la seva 
responsabilitat i compensi les víctimes a Espanya, com ho ha fet a la resta de països 
sense sentència judicial, i complir així el posicionament unànime de les comunitats 
autònomes acordat en les darreres sessions plenàries del Consell Territorial dels Ser-
veis Socials i del Consell Territorial de Dependència, i també, si escau, presentar 
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una demanda judicial contra aquest laboratori, com a principal responsable del dany 
ocasionat, perquè assumeixi les responsabilitats que li corresponen.

2. El Parlament de Catalunya declara el seu suport unànime i solidari a les vícti-
mes de la talidomida i llurs familiars, i reconeix la tasca incessant que l’Associació 
Avite duu a terme en la lluita a favor dels afectats pel fàrmac.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; la presidenta 

de la Comissió, Alba Vergés i Bosch
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament 
de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 32013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32013)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a la prevenció i tractament de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit 
educatiu (tram. 202-00030/11).

Esmena 1, GP JS
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament 
de Catalunya
221-00005/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 31552, 31636, 31850, 31851, 32118 i 32243, 32469 / Coneixement: Mesa del 

Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31552)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, i Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, presenten les següents esmenes a la Pro-
posta de Codi de Conducta dels Diputats del Parlament de Catalunya

Esmena 1, GP CSP
D’addició a l’article 7
1. Per raó de la seva projecció social, els diputats del Parlament han de mostrar 

en tot moment una línia de conducta, basada en el respecte als Drets Humans, que 
no aixequi entre la ciutadania la sospita de realitzar o participar en actes que posin 
en risc la confiança pública i repercuteixin desfavorablement sobre el mandat repre-
sentatiu que exerceixen.
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Esmena 2, GP CSP
D’addició
Article 10. Treball parlamentari
1. Els diputats del Parlament tenen el deure d’assistir a les reunions, sessions, 

debats i votacions del Ple, de les comissions o dels altres òrgans parlamentaris dels 
quals siguin membres. Per ampliar la transparència es publicarà l’assistència, 
l’orientació de vot i les propostes parlamentàries dels diputats i diputades, tant a les 
Sessions Plenàries com a les Comissions de Treball.

2. L’incompliment del punt de 10.1 també tindrà efectes retributius fent una cor-
recció en relació als diputats de cada grup parlamentari: 500€ x Núm. de diputats 
per grup/350.

Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un nou punt a l’article 25
1. La Mesa del Parlament ha de garantir el compliment d’aquest Codi de Conduc-

ta i adoptar, en el seu cas, les mesures necessàries en cas de contravenció.
2. D’acord amb l’apartat anterior, correspon a la Mesa: 
a) Vetllar de forma permanent perquè els diputats compleixin les obligacions es-

tablertes en aquest Codi de conducta.
b) Verificar el compliment de l’obligació de fer la declaració d’interessos econò-

mics que preveu aquest Codi de conducta i que el seu contingut s’ajusta al que pre-
veu l’article 18.

c) Intervenir i alertar en cas d’incompliment o de risc d’incompliment de les 
obligacions establertes en aquest Codi de conducta, especialment les relatives a si-
tuacions de conflicte d’interessos, i proposar les mesures necessàries de prevenció 
o correcció.

2. També correspon a la Mesa supervisar el compliment del règim d’incompati-
bilitats dels diputats i de les obligacions inherents a les declaracions d’activitats, de 
béns i del Registre d’interessos, d’acord amb el que estableix el Reglament i sens 
perjudici de les funcions que aquest atribueix a la Comissió de l’Estatut dels Dipu-
tats.

3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats és l’òrgan encarregat d’emetre un in-
forme per determinar si hi ha conflicte d’interessos i, en general, sobre l’aplicació 
d’aquest Codi de conducta.

4. La Mesa ha d’aprovar un informe anual de les seves actuacions respecte de 
l’aplicació d’aquest Codi de conducta, informe que serà publicat al Portal de la 
transparència.

Nou punt
5. S’establirà un conveni de cooperació amb l’Oficina del Síndic de Greuges i 

dues organitzacions no governamentals de reconegut prestigi en qüestions relacio-
nades amb al transparència, per tal que siguin convidats permanents, sense vot però 
amb veu, en les reunions de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i emetin informes 
sobre el compliment del codi de conducta.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 31636)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb l’article 15 del Reglament del Parlament 
i la lletra f de l’apartat 2 de la disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern pre-
senten les següents esmenes a la Proposta de Codi de conducta dels membres del 
Parlament de Catalunya (N.T. 221-00005/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació
Es modifica l’apartat segon de l’article 7, amb la redacció següent: 
Article 7. Actitud exemplar
[...]
2. Els diputats del Parlament han de mantenir en tot moment una conducta res-

pectuosa amb els ciutadans i una actitud escrupolosa i exemplar d’acord amb el 
principi d’igualtat, amb independència de les diferències de gènere, origen social, 
religió, orientació sexual o qualsevol altra sense discriminació per raó de gènere o 
identitat de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, 
ètnia, llengua o qualsevol altra. Aquest capteniment ha d’implicar sempre la utilit-
zació d’un llenguatge adequat, com també un sistema de relació fonamentat en la 
interacció constructiva, cordial i dialogant amb tots els col·lectius sense exclusió. [...]

Esmena 2, GP SOC
De supressió
Es suprimeix un incís de l’apartat segon de l’article 10: 
Article 10. Treball parlamentari
[...]
2. Els diputats no poden promoure actuacions emparades en l’exercici dels seu 

càrrec que impliquin un abús de dret i cerquin com a efecte principal entorpir o di-
latar les tramitacions parlamentàries, en perjudici dels altres diputats i de la insti-
tució. [...]

Esmena 3, GP SOC
De supressió
Es suprimeix un incís de la lletra f de l’apartat primer de l’article 18
Article 18. Contingut de la informació
1. La declaració d’interessos econòmics ha de contenir una informació precisa i 

detallada sobre: 
[...]
f) La participació en empreses o societats, si pot tenir implicacions polítiques o 

si atorga al diputat una influència rellevant en l’entitat de què es tracti.
[...]

Esmena 4, GP SOC
D’addició
S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 22, amb la redacció següent: 
Article 22. Obsequis, ofertes d’hospitalitat i distincions
[...]
3. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap oferta d’hospitalitat, invi-

tació o altres serveis que impliquin una despesa econòmica a càrrec de tercers, en 
benefici propi o de l’entorn familiar dels diputats. No s’inclou en aquest supòsit la 
invitació a intervenir o participar en actes o altres manifestacions en representació 



BOPC 184
14 de juliol de 2016

3.01.10. Propostes de normes de règim interior 18

del Parlament. Tampoc es considera inclosa en aquest supòsit la invitació a inter-
venir o participar en actes o altres manifestacions en representació del partit, sin-
dicat, col·legi professional, fundació o associació al que pugui pertànyer el diputat 
o diputada, quan no existeixi un conflicte directe o indirecte d’interessos per raó de 
qui ofereixi aquesta hospitalitat, invitació o altres serveis que suposin despesa eco-
nòmica a càrrec de tercers.

[...]

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 31850)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 15 del Reglament del Parlament i la 
lletra f de l’apartat 2 de la disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, presenta 
les següents esmenes al Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del 
Parlament de Catalunya (tram. 221-00005/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició a l’apartat 1 de l’article 3
«1. Els diputats del Parlament han d’exercir els drets i complir els deures inhe-

rents a llur càrrec amb plena subjecció a l’ordenament jurídic, lleialtat institucional 
i d’acord amb l’interès públic.»

Esmena 2, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 4
«[...] cap situació de conflicte d’interessos.
3. L’obligació continguda a l’apartat anterior s’ha de fer efectiva en el moment 

d’adquirir la plena condició de diputat així com al llarg de la legislatura, estant 
obligat el diputat a comunicar les variacions dels interessos privats que puguin tenir 
relació amb la seva activitat pública.»

Esmena 3, GP PPC
D’addició a l’apartat 2 de l’article 7
«2. Els diputats del Parlament han de mantenir en tot moment una conducta res-

pectuosa amb els ciutadans i els seus drets, així com una actitud escrupolosa i exem-
plar d’acord amb el principi d’igualtat, [...].»

Esmena 4, GP PPC
De modificació de l’apartat 1, de l’article 8
«1. Els diputats del Parlament haurien de col·laborar amb els mitjans de comuni-

cació en benefici del dret a la informació i del dret dels ciutadans a poder tenir una 
opinió informada. Aquesta col·laboració no inclou les informacions confidencials o 
sobre les quals el Reglament o les lleis estableixen una restricció en interès d’altres 
drets o béns jurídics.»

Esmena 5, GP PPC
De modificació i addició de l’apartat 2 de l’article 9
«2. La publicitat de l’agenda parlamentària ha d’incloure, en tot cas, les reunions 

i les audiències que els diputats tenen en el Parlament amb les entitats o organitza-
cions que tinguin la condició de grups d’interès d’acord amb el Reglament i estiguin 
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degudament inscrites en el Registre de grups d’interès del Parlament i puguin influir en 
la tramitació de les iniciatives parlamentàries o l’exercici del dret de vot.»

Esmena 6, GP PPC
De modificació i supressió de l’apartat 3 de l’article 9
«3. La publicitat de l’agenda parlamentària ha d’ésser, com a mínim, mensual 

i ha d’indicar les persones, les entitats i les organitzacions concernides, i també la 
data i l’objecte de la reunió, l’acte o l’activitat.»

Esmena 7, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 9
«[...], l’acte o l’activitat.
4. Les dades de caràcter personal que pugui contenir la publicitat de l’agenda 

parlamentària dels diputats ha de comptar amb una expressa autorització per a fer-
les públiques. L’administració parlamentària és la responsable d’obtenir la dita au-
torització i gestionar-la d’acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter 
personal.» 

Esmena 8, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 1 bis a l’article 10
«[...] òrgans parlamentaris dels quals són membres.
1 bis. Els diputats tenen l’obligació de desenvolupar el seu treball parlamentari 

d’acord amb la legalitat vigent, garantint en la seva activitat el respecte als principis 
de jerarquia normativa, seguretat jurídica i lleialtat institucional.

2. Els diputats no poden[...].»

Esmena 9, GP PPC
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 10
«2. Els diputats del Parlament no poden promoure actuacions emparades en 

l’exercici de llur càrrec que impliquin un abús de dret i la utilització d’instruments 
del Reglament amb finalitats diferents a les legalment previstes cerquin com a efecte 
principal entorpir o dilatar les tramitacions parlamentàries, en perjudici dels altres 
diputats i de la institució.»

Esmena 10, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 1 bis a l’article 12
«[...] en aquesta matèria.
1 bis. La declaració d’activitats i de béns s’ha de mantenir actualitzada. És res-

ponsabilitat de cada diputat procedir a l’actualització de les declaracions en el ter-
mini d’un mes a comptar des del moment en què s’hagi produït qualsevol situació o 
canvi que afecti la declaració.

2. El contingut de les declaracions [...].»

Esmena 11, GP PPC
De supressió de l’article 13
«Article 13. Dedicació i retribució 
1. Els diputats del Parlament exerceixen el càrrec amb dedicació exclusiva, sens 

perjudici de l’exercici de les activitats públiques o privades considerades compati-
bles d’acord amb la llei.

2. El reconeixement d’una situació de compatibilitat comporta els efectes retribu-
tius establerts legalment i, si escau, una reducció dels drets econòmics dels diputats 
del Parlament en funció de la naturalesa de l’activitat declarada compatible.»
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Esmena 12, GP PPC
De modificació de la lletra c de l’article 15,
«c) Els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organit-

zacions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals estigui vinculat per una 
relació laboral o professional mentre exerceix el mandat, si es tracta d’una activitat 
compatible, o en l’any anterior a l’elecció.»

Esmena 13, GP PPC
De supressió de la lletra d de l’article 15
«d) Els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organitza-

cions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals els familiars a què fa refe-
rència la lletra b estan vinculats per una relació laboral o professional mentre exer-
ceix el mandat o en l’any anterior a l’elecció.»

Esmena 14, GP PPC
De modificació de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 18
«a) Les activitats professionals del diputat durant l’any anterior a l’elecció, i tam-

bé la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l’administració d’em-
preses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb per-
sonalitat jurídica.»

Esmena 15, GP PPC
De supressió de l’apartat 3 de l’article 20
«[...] que estableix el capítol V.
3. Els càrrecs que, d’acord amb el Reglament, hagin estat designats abans de la 

finalització del termini que estableix l’apartat 1 han de cessar si, un cop complert el 
termini, no han presentat la declaració.»

Esmena 16, GP PPC
De supressió de l’apartat 1 de l’article 21
«1. La declaració d’interessos econòmics dels diputats del Parlament es pot com-

plementar voluntàriament amb la informació relacionada amb les activitats profes-
sionals acomplertes els anys immediatament anteriors a l’elecció, especialment en 
el sector dels serveis, les professions liberals i les activitats de consultoria, i també 
amb informació sobre les activitats professionals i empresarials del cònjuge o el 
convivent amb una relació d’afectivitat anàloga.»

Esmena 17, GP PPC
De modificació i addició de l’apartat 1 de l’article 22
«1. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap obsequi que superi els usos 

habituals i socials ni regal de valor, ni cap favor o servei de caràcter personal en con-
dicions avantatjoses que els sigui ofert per raó del càrrec i puguin condicionar l’exer-
cici de les seves funcions. S’entén per obsequi o regal de valor el que supera l’import 
estimat de 150 euros.»

Esmena 18, GP PPC
D’addició a l’apartat 3 de l’article 22
«[...] o participar en actes o altres manifestacions en representació del Parlament 

o per l’exercici del càrrec de diputat.»

Esmena 19, GP PPC
De modificació i supressió de l’apartat 1 de l’article 26
«1. Si hi ha motius per a creure que un diputat del Parlament pot haver infringit 

aquest Codi de conducta, la Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o de tres grups 
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parlamentaris, pot demanar un informe a la Comissió de l’Estatut dels Diputats. 
Aquesta decisió també correspon a la presidència del Parlament.»

Esmena 20, GP PPC
De supressió de la lletra b, de l’apartat 4, de l’article 28
«[...] estableix aquest Codi de conducta.
b) Incomplir el deure de publicitat de l’agenda parlamentària a què es refereix 

l’article 9.2.
c) Incomplir el deure d’abstenció [...].»

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31851)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, José María Espejo-Saavedra Conesa, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 15 del Re-
glament del Parlament i la lletra f de l’apartat 2 de la disposició addicional cinquena 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern, presenten les següents esmenes al Projecte de codi de conducta 
dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (tram. 221-00005/11).

Esmena 1, GP C’s
D’addició a l’article 3 
Article 3. Interès públic
1. Els diputats del Parlament han d’exercir els drets i complir els deures inherents 

a llur càrrec d’acord amb l’interès general.
2. L’actuació dels diputats no pot estar induïda o compromesa per la finalitat de 

cercar o d’obtenir qualsevol mena de recompensa o de benefici particular o de ter-
cers indegut o injustificat i que no sigui conforme amb l’interès general.

Esmena 2, GP C’s
De modificació de l’article 4, que resta redactat de la següent manera 
Article 4. Integritat i honestedat
1. Els diputats del Parlament han d’exercir sempre llurs atribucions amb integri-

tat i honestedat, vetllant per no incórrer en cap conflicte d’interessos ni en cap altra 
mena de situació que pugui condicionar indegudament l’exercici de llur càrrec re-
presentatiu.

2. Els diputats del Parlament tenen el dret i el deure de declarar qualsevol in-
terès privat que pugui influenciar de manera indeguda l’exercici de llurs activitats 
públiques.

3. Els diputats del Parlament han de declarar qualsevol situació de conflicte 
d’interessos que tinguin o sobrevinguin durant el seu mandat entre l’interès general i 
qualsevol interès particular indegut o injustificat, ja sigui personal o de tercers amb 
els que mantingui vincles afectius, familiars, laborals, mercantils o de qualsevol na-
turalesa contractual, i en cas d’especial gravetat i intensitat del conflicte d’interès 
concret, abstenir-se de participar en aquelles iniciatives en què la seva actuació pu-
gui veure’s afectada pel mateix. 
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Esmena 3, GP C’s
D’addició a l’article 5 
Article 5. Transparència 
Els diputats del Parlament han d’actuar d’acord amb el principi de transparència i 

han de complir els deures d’informació i de publicitat relatives a l’exercici del càrrec.

Esmena 4, GP C’s
De modificació de l’article 6, que resta redactat de la següent manera 
Article 6. Austeritat i retiment de comptes 
1. Els diputats del Parlament i els grups parlamentaris han de gestionar els re-

cursos que el Parlament posa a llur abast amb el compliment estricte de les obliga-
cions que estableix la normativa comptable i pressupostària.

2. Els diputats del Parlament han de garantir que la utilització dels recursos que 
el Parlament posa a llur abast es fa de manera racional, eficient i adequada amb el 
seu càrrec de representant.

Esmena 5, GP C’s
D’addició a l’article 7
Article 7. Actitud exemplar 
[...]
2. Els diputats del Parlament han de mantenir en tot moment una conducta res-

pectuosa amb els ciutadans i una actitud escrupolosa i exemplar d’acord amb el 
principi d’igualtat, amb independència de les diferències de gènere, origen social, 
religió, orientació sexual o qualsevol altra. Aquest capteniment ha d’implicar sempre 
la utilització d’un llenguatge adequat, i també un sistema de relació fonamentat en 
la interacció constructiva, cordial i dialogant amb tots els ciutadans sense exclusió.

[...]

Esmena 6, GP C’s
D’addició a l’article 10
Article 10. Treball parlamentari
1. Els diputats del Parlament tenen el dret i el deure d’assistir a les reunions, les 

sessions, els debats i les votacions del Ple, de les comissions o dels altres òrgans par-
lamentaris dels quals són membres.

2. Els diputats del Parlament no poden promoure actuacions emparades en l’exer-
cici de llur càrrec que impliquin un abús de dret i cerquin com a efecte principal 
entorpir o dilatar les tramitacions parlamentàries, en perjudici dels altres diputats i 
de la institució.

3. Els diputats del Parlament, i en particular aquells que tenen càrrecs de repre-
sentació o direcció dels òrgans del Parlament, han d’ésser especialment curosos i 
diligents en l’aplicació de les regles de cortesia i han de respectar les normes parla-
mentàries d’ordre i disciplina.

Esmena 7, GP C’s
D’addició a l’article 11
Article 11. Drets dels ciutadans i dels compareixents
[...]
2. En el cas de compareixents o de candidats a ésser designats o proposats pel 

Parlament, els diputats han de formular les preguntes i fer les intervencions respec-
tant sempre els drets fonamentals dels compareixents.
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Esmena 8, GP C’s
D’addició a l’article 14
Article 14. Disposició general 
[...]
2. Als efectes del que estableix aquest Codi de conducta, hi ha conflicte d’inte-

ressos quan concorre i un interès particular no conforme amb l’interès general en els 
termes de l’article 15 i es pot deduir raonablement que pot condicionar indeguda o 
injustificadament l’exercici del càrrec parlamentari en perjudici de l’interès general.

3. El que estableix l’apartat 2 no afecta en cap cas la participació i l’actuació dels 
diputats en l’exercici de la funció legislativa, llevat que la intensitat i la gravetat del 
conflicte faci raonablement previsible una conducta del diputat injustificadament 
condicionada o contrària a l’interès general. Tampoc no afecta l’exercici de les al-
tres funcions parlamentàries si l’objecte o el contingut de la iniciativa parlamentària 
té caràcter general o es refereix a un col·lectiu indeterminat de destinataris.

4. La situació de conflicte d’interessos comporta el deure d’abstenció constructi-
va, entesa com a l’abstenció de participació quan aquesta impliqui votació, del dipu-
tat en la presa de decisions que hi tinguin relació directa i la substitució del diputat 
en el tràmit parlamentari concernit.

5. En el cas que sigui procedent la substitució i sempre que la seva participació 
no sigui delegable, el diputat podrà delegar la seva intervenció en el diputat que 
consideri convenient sempre i quan aquest últim no estigui afectat pel mateix con-
flicte d’interès inhabilitant.

Esmena 9, GP C’s
De modificació de l’article 15, que resta redactat de la següent manera 
Article 15. Interessos aliens a l’interès general 
Es consideraran interessos aliens els interessos particulars no conformes amb 

l’interès general que pugui tenir en un moment determinat un diputat, ja sigui aquest 
personal o de tercers amb els que mantingui vincles afectius, familiars, laborals, 
mercantils o de qualsevol naturalesa contractual.

Esmena 10, GP C’s
De modificació de l’article 19, que resta redactat de la següent manera 
Article 19. Publicitat de la informació 
1. La informació de la declaració d’interessos econòmics és pública i s’hi ha de 

poder accedir per mitjà del Portal de la Transparència del Parlament.
2. La informació de la declaració d’interessos econòmics publicada en el Portal 

de la Transparència ha de recollir íntegrament el contingut de la declaració.
3. En tot cas, el Parlament vetllarà per que el tractament de les dades personals 

de terceres persones diferents al diputat sigui absolutament conforme a la normativa 
de protecció de dades personals.

4. El règim de publicitat a què es refereix aquest article també inclou les decla-
racions d’activitats i de béns.

Esmena 11, GP C’s
D’addició a l’article 21
Article 21. Declaració complementària 
[...]
2. La Mesa del Parlament pot requerir de manera suficientment justificada l’apor-

tació de la informació a què fa referència l’apartat 1 si és necessària per a garantir el 
compliment d’aquest Codi de conducta.

3. En tot cas, el Parlament i el diputat en qüestió vetllaran perquè el tractament 
de les dades personals de terceres persones diferents al diputat sigui absolutament 
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conforme a la normativa de protecció de dades personals i en el seu cas, al caràcter 
secret de les dades.

Esmena 12, GP C’s
D’addició a l’article 22 
Article 22. Obsequis, ofertes d’hospitalitat i distincions 
[...]
3. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap oferta d’hospitalitat, invi-

tació o altres serveis que impliquin una despesa econòmica a càrrec de tercers, en 
benefici propi o de l’entorn familiar dels diputats. No s’inclou en aquest supòsit la 
invitació a intervenir o participar en actes o altres manifestacions en representació 
del Parlament o del grup parlamentari al que pertanyin.

4. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap distinció, encara que sigui 
merament honorífica, si pot condicionar indegudament o injustificadament la seva 
actuació com a representants de l’interès general.

Esmena 13, GP C’s
D’addició a l’article 24 que resta redactat de la següent manera 
Article 24. Obligacions derivades del Registre de grups d’interès del Parlament 
Els diputats han de complir les obligacions i els deures que estableixen les nor-

mes reguladores del Registre de grups d’interès del Parlament i l’article 9 d’aquest 
Codi de conducta.

Esmena 14, GP C’s
D’addició a l’article 26 que resta redactat de la següent manera 
Article 26. Procediment intern de verificació 
1. Si hi ha motius per a creure que un diputat del Parlament pot haver infringit 

aquest Codi de conducta, la Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o d’un grup 
parlamentari, pot demanar de manera suficientment motivada un informe a la Co-
missió de l’Estatut dels Diputats. Aquesta decisió també correspon a la presidència 
del Parlament.

[...]

Esmena 15, GP C’s
D’addició a l’article 27 
Article 27. Règim sancionador 
[...]
2. Si la Mesa del Parlament, d’acord amb les conclusions de l’informe de la Co-

missió de l’Estatut dels Diputats, considera que la infracció és molt greu, pot propo-
sar, amb prèvia audiència del diputat afectat, al Ple que acordi la suspensió tempo-
ral de l’exercici de la funció parlamentària mentre el diputat no resolgui la situació 
d’incompliment.

Esmena 16, GP C’s
De modificació de l’article 28, que resta redactat de la següent manera 
Article 28. Motivació i graduació de les sancions 
1. Les sancions imposades per la Mesa del Parlament d’acord amb l’article 27 

han d’ésser motivades i indicar clarament els fets i els fonaments jurídics que en jus-
tifiquen la imposició.

2. Les resolucions sancionadores s’han de notificar al diputat.
3. Les sancions establertes per l’article 27.1 i 2 poden ésser acumulatives en fun-

ció de la gravetat de la infracció. En qualsevol cas, s’han de tenir en compte totes 
les circumstàncies concurrents per a valorar i determinar la responsabilitat, espe-
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cialment si hi ha intencionalitat, reincidència o reiteració, i els perjudicis causats, 
si escau.

4. Són infraccions molt greus: a) Facilitar intencionadament informació parcial 
o ometre o manipular informació rellevant en allò que afecta el compliment de les 
obligacions que estableix aquest Codi de conducta. b) Incomplir el deure de publi-
citat de l’agenda parlamentària a què es refereix l’article 9.2. c) Incomplir el deure 
d’abstenció en cas de conflicte d’interessos. d) Acceptar obsequis o regals de valor 
ostensiblement superior al que estableix l’article 22.1. S’entendrà que el valor és 
ostensiblement superior quan superi quatre vegades l’import màxim previst al dit 
article.

5. Són infraccions greus: a) Donar informació incompleta sobre el compliment 
de les obligacions que estableix aquest Codi de conducta. b) Incomplir els terminis 
establerts per a la presentació de les declaracions que han de formular els diputats 
d’acord amb el Reglament i aquest Codi de conducta. c) Facilitar dades parcials o 
incompletes en el cas de les declaracions complementàries. d) Acceptar obsequis, 
regals, favors, ofertes d’hospitalitat o altres serveis de caràcter personal que con-
travinguin a les regles que estableix aquest Codi de conducta, sens perjudici del que 
estableix la lletra d de l’apartat 4.

6. Són infraccions lleus les conductes que comportin incompliment dels principis 
i de les regles de conducta altres que les establertes pels apartats 4 i 5.

Esmena 17, GP C’s
D’addició de l’article 29 que resta redactat de la següent manera 
Article 29. Petició de reconsideració 
[...]
2. La decisió del Ple, pel que fa a l’article 27.2, no pot ésser objecte de sol·licitud 

de reconsideració. No obstant, la proposició al Ple per part de la Mesa sí pot ser ob-
jecte de sol·licitud de reconsideració.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Espejo-Saavedra Conesa, dipu-

tat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 32118 I 32243)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 15 del Reglament del Parlament i la lletra f de l’apartat 2 de la 
disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern, presenten les següents esmenes 
al Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya 
(tram. 221-00005/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició
Article 15. Interessos personals
Són interessos personals del diputat, a l’efecte del que estableix l’article 14: 
c) Els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organitza-

cions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals estigui vinculat per una re-
lació laboral o professional o mercantil mentre exerceix el mandat, si es tracta d’una 
activitat compatible, o en els tres anys anteriors a l’elecció.
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Esmena 2, GP CUP-CC
D’addició
Article 15. Interessos personals
Són interessos personals del diputat, a l’efecte del que estableix l’article 14: 
d) Els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organitza-

cions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals els familiars a què fa refe-
rència la lletra b estan vinculats per una relació laboral o professional mentre exer-
ceix el mandat o en els tres anys anteriors a l’elecció.

Esmena 3, GP CUP-CC
D’addició
Article 18. Contingut de la informació
1. La declaració d’interessos econòmics ha de contenir una informació precisa i 

detallada sobre: 
a) Les activitats professionals del diputat o diputada i de totes les persones inclo-

ses en l’apartat b) de l’article 15 durant els tres anys anteriors a l’elecció, i també la 
pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l’administració d’empreses, 
organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personali-
tat jurídica.

b) Les assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat diputat o diputada i 
de totes les persones incloses en l’apartat b) de l’article 15 per l’exercici d’un mandat 
en un altre parlament o per raó d’un càrrec representatiu.

c) Les activitats remunerades que el diputat o diputada i de totes les persones in-
closes en l’apartat b) de l’article 15 acompleixin durant l’exercici del seu mandat i 
durant els tres anys anteriors per compte propi o compte aliè.

d) La pertinença a consells o òrgans d’administració d’empreses, organitzacions 
no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o 
qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, 
que el diputat diputat o diputada i de totes les persones incloses en l’apartat b) de 
l’article 15 exerceixin.

e) Les activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literà-
ries, artístiques, acadèmiques o d’assessoria del diputat o diputada i de totes les per-
sones incloses en l’apartat b) de l’article 15, que excedeixin els 5.000 euros anuals.

Esmena 4, GP CUP-CC
De modificació i supressió
f) La participació en empreses o societats durant els tres anys anteriors al man-

dat tant per part del diputat o diputada i de totes les persones incloses en l’apartat b) 
de l’article 15, si pot tenir implicacions polítiques o si atorga al diputat una influèn-
cia rellevant en l’entitat de què es tracti.

Esmena 5, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt a l’article
Article 26. Procediment intern de verificació
4. D’ofici l’Oïdoria de Comptes del Parlament de Catalunya procedirà anual-

ment a comparar les declaracions tributàries dels diputats i diputades i de totes les 
persones incloses en l’apartat b) de l’article 15 amb la declaració d’interessos econò-
mics i amb la declaració de béns i activitats per comprovar que coincideixen.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32469)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 15 del Reglament del Parlament i la lletra f de l’apar-
tat 2 de la disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, presenta les següents 
esmenes al Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament de 
Catalunya (tram. 221-00005/11).

Esmena 1, GP JS
D’addició d’un nou punt a l’article 2
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. El Codi de conducta s’aplica als diputats del Parlament de Catalunya.
2. El Capítol II del Codi de conducta també s’aplicarà als senadors designats pel 

Parlament de Catalunya.

Esmena 2, GP JS
De modificació de l’article 3 apartat dos
Article 3. Interès públic
1. Els diputats del Parlament han d’exercir els drets i complir els deures inherents 

a llur càrrec d’acord amb l’interès públic.
2. L’actuació dels diputats no pot estar induïda o compromesa per la finalitat de 

cercar o d’obtenir qualsevol mena de recompensa o de benefici particular o de ter-
cers que no tingui interès general per a tota la ciutadania o un sector de la societat 
determinat, directe o indirecte.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 2 de l’article 6
Article 6. Austeritat i retiment de comptes
1. Els diputats del Parlament i els grups parlamentaris han de gestionar els recur-

sos que el Parlament posa a llur abast amb el compliment estricte de les obligacions 
que estableix la normativa comptable i pressupostària.

2. Els diputats del Parlament han de garantir que la utilització dels recursos que 
el Parlament posa a llur abast es fa de manera racional, adequada i eficient en l’exer-
cici de les seves funcions.

Esmena 4, GP JS
De modificació de l’article 7, apartat primer
Article 7. Actitud exemplar
1. El capteniment dels diputats del Parlament ha de respondre sempre a la con-

fiança pública de què són dipositaris com a càrrecs electes.
2. Els diputats del Parlament han de mantenir en tot moment una conducta res-

pectuosa amb els altres diputats i diputades, així com amb la resta de ciutadans i 
una actitud escrupolosa i exemplar d’acord amb el principi d’igualtat, amb indepen-
dència de les diferències de gènere, origen social, religió, orientació sexual o qual-
sevol altra. Aquest capteniment ha d’implicar sempre la utilització d’un llenguatge 
adequat, i també un sistema de relació fonamentat en la interacció constructiva, cor-
dial i dialogant amb tots els col·lectius sense exclusió.

3. Els diputats del Parlament han de tenir un tracte adequat i respectuós amb to-
tes les persones que presten serveis al Parlament. Aquest tracte ha de respectar sem-
pre els drets que els Estatuts del règim i el govern interiors reconeixen al personal 
al servei del Parlament.
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Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 2 de l’article 9
Article 9. Publicitat de l’agenda parlamentària 
1. Els diputats del Parlament han de fer pública llur agenda parlamentària en el 

Portal de la Transparència del Parlament.
2. La publicitat de l’agenda parlamentària ha d’incloure, en tot cas, les reunions, 

els contactes i les audiències que els diputats tenen, en l’exercici de les seves fun-
cions, amb qualsevol persona, entitat o organització que tinguin la condició de grups 
d’interès i puguin influir en la tramitació de les iniciatives parlamentàries o l’exer-
cici del dret de vot.

3. La publicitat de l’agenda parlamentària ha d’ésser, com a mínim, quinzenal 
i ha d’indicar les persones, les entitats i les organitzacions concernides, i també la 
data i l’objecte de la reunió, l’acte o l’activitat.

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 2 de l’article 12
Article 12. Règim general i declaracions
1. Els diputats del Parlament estan subjectes al règim d’incompatibilitats legal-

ment establert i a les obligacions de declaració d’activitats i de béns que estableix el 
Reglament en aquesta matèria.

2. El contingut de les declaracions dels diputats, degudament actualitzat, s’ha de 
fer públic en el Portal de la Transparència en els termes que estableix el Reglament.

Esmena 7, GP JS
De modificació de la lletra e de l’article 18
Article 18. Contingut de la informació
1. La declaració d’interessos econòmics ha de contenir una informació precisa i 

detallada sobre: 
a) Les activitats professionals del diputat durant els tres anys anteriors a l’elec-

ció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l’administra-
ció d’empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes 
amb personalitat jurídica.

b) Les assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l’exercici d’un 
mandat en un altre parlament o per raó d’un càrrec representatiu.

c) Les activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l’exercici del seu 
mandat, per compte propi o per compte d’altri.

d) La pertinença a consells o òrgans d’administració d’empreses, organitzacions 
no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o 
qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, 
que el diputat exerceixi.

e) Les activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literà-
ries, artístiques, acadèmiques o d’assessoria, si la remuneració, en el seu conjunt, 
excedeix els 5.000 euros en un any natural.

f) La participació en empreses o societats, si pot tenir implicacions polítiques o 
si atorga al diputat una influència rellevant en l’entitat de què es tracti.

g) El suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que com-
plementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris.

h) Els altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l’exercici de 
les funcions del diputat.

2. L’acompliment de les activitats a què fa referència l’apartat 1 s’entén, en qual-
sevol cas, sens perjudici de l’aplicació del règim d’incompatibilitats establert per als 
diputats del Parlament.
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3. El Parlament ha de facilitar als diputats un model de declaració d’interessos 
econòmics a fi de garantir que segueixin la mateixa pauta quant al contingut, estruc-
tura i abast de la informació de la declaració.

Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 3 de l’article 20
Article 20. Termini de presentació i efectes
1. La declaració d’interessos econòmics s’ha de presentar en el termini de dos 

mesos a comptar de la data de constitució del Parlament o de la d’adquisició de la 
condició de diputat, si és posterior.

2. La manca de la declaració d’interessos econòmics dóna lloc a l’aplicació del 
règim sancionador que estableix el capítol V.

3. Els càrrecs que, d’acord amb el Reglament, hagin estat designats abans de la 
finalització del termini que estableix l’apartat 1 han de cessar si, un cop complert 
el termini i previ requeriment de la Mesa del Parlament, no han presentat la decla-
ració.

Esmena 9, GP JS
De modificació del punt 2 de l’article 23
Article 23. Despeses per activitats
1. Les despeses originades per l’acompliment d’activitats que duen a terme els 

diputats en exercici del càrrec i autoritzades per la Mesa del Parlament s’han de fer 
efectives sobre el cost real i efectiu acreditat.

2. Els serveis del Parlament han de pagar directament o per mitjà de reemborsa-
ment l’import de les factures, o document equivalent, presentades prèviament cor-
responents a despeses per activitats dels diputats.

3. Els diputats no poden percebre dietes o despeses de representació per l’exer-
cici del càrrec.

Esmena 10, GP JS
D’addició d’un nou punt cinquè a l’article 25
Article 25. Mesures de garantia
1. La Mesa del Parlament ha de garantir el compliment d’aquest Codi de conduc-

ta i adoptar, si escau, les mesures necessàries en cas de contravenció.
2. Correspon a la Mesa del Parlament: 
a) Vetllar sempre perquè els diputats compleixin les obligacions d’aquest Codi 

de conducta.
b) Verificar el compliment de l’obligació de fer la declaració d’interessos econò-

mics i que el contingut de la declaració s’ajusta al que estableix l’article 18.
c) Intervenir en cas d’incompliment o de risc d’incompliment de les obligacions 

establertes per aquest Codi de conducta, especialment les relatives a situacions de 
conflicte d’interessos, i proposar les mesures necessàries de prevenció o correcció.

2. La Mesa del Parlament ha de supervisar el compliment del règim d’incompa-
tibilitats dels diputats i de les obligacions inherents a les declaracions d’activitats, 
de béns i del Registre d’interessos, d’acord amb el que estableix el Reglament i sens 
perjudici de les funcions que aquest atribueix a la Comissió de l’Estatut dels Dipu-
tats.

3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats és l’òrgan encarregat d’emetre un in-
forme per a determinar si hi ha conflicte d’interessos i, en general, sobre l’aplicació 
d’aquest Codi de conducta.

4. La Mesa del Parlament ha d’aprovar un informe anual de les seves actuacions 
respecte a l’aplicació d’aquest Codi de conducta. Aquest informe s’ha de publicar en 
el Portal de la Transparència.
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5. En aquells assumptes que afectin a un membre de la Mesa, el diputat afectat, 
s’abstindrà de deliberar.

Esmena 11, GP JS
D’addició d’un nou punt vuitè a l’article 27
Article 27. Règim sancionador
1. Si la Mesa del Parlament, a la vista de les conclusions de l’informe de la Co-

missió de l’Estatut dels Diputats, considera que s’ha comès una infracció, pot impo-
sar al diputat les sancions següents: 

a) Una amonestació pública.
b) Una multa de 600 a 12.000 euros.
2. Si la Mesa del Parlament, d’acord amb les conclusions de l’informe de la Co-

missió de l’Estatut dels Diputats, considera que la infracció és molt greu, pot propo-
sar al Ple que acordi la suspensió temporal de l’exercici de la funció parlamentària 
mentre el diputat no resolgui la situació d’incompliment.

3. Si la infracció se sanciona amb una multa, l’import d’aquesta es pot fer efectiu 
mitjançant la retenció de l’assignació econòmica del diputat en un percentatge mà-
xim del 30% mensual.

4. Els informes de la Comissió de l’Estatut dels Diputats a què es refereix l’arti-
cle 26.3 i les resolucions de la Mesa del Parlament en matèria sancionadora s’han de 
publicar en el Portal de la Transparència.

5. L’aplicació del règim sancionador s’entén sens perjudici de l’obligació del 
diputat d’adoptar de manera immediata les mesures necessàries per a resoldre i eli-
minar la situació d’incompliment en la qual hagi incorregut, de les quals ha de donar 
compte a la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

6. Les infraccions d’aquest Codi de conducta en matèria d’ordre i disciplina s’han 
de sancionar d’acord amb el que estableix específicament el títol VII del Reglament, 
i no hi és aplicable el que estableix aquest article.

7. L’aplicació del règim sancionador que estableix aquest Codi de conducta s’en-
tén sens perjudici de les altres conseqüències jurídiques que el Reglament del Parla-
ment pot vincular al compliment de les obligacions que estableix.

8. Prèviament a la interposició duna sanció s’haurà de donar audiència al dipu-
tat per tal de que pugui exposar les seves consideracions.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els centres residencials d’acció 
educativa
250-00464/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32616).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00465/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32617).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès
250-00466/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32509; 32618).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de 
Renfe de Manresa i el millorament de la mobilitat ferroviària entre 
Manresa i Barcelona
250-00467/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32510).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les polítiques públiques per a fer front a 
l’epidèmia del VIH
250-00469/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32511; 32619).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura de l’atenció bucodental i 
oftalmològica integral dels infants i els adolescents
250-00470/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32512; 32620).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els 
estudiants
250-00471/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32513; 32621).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la pràctica 
d’analítiques als interns dels centres penitenciaris
250-00472/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32514; 32622).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Molins de Rei
250-00473/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32515).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de 
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
250-00474/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32516; 32623).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al pas 
per Sant Feliu de Llobregat
250-00475/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32517).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Calafell
250-00477/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32518; 32624).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues 
extraordinàries als empleats públics de la Generalitat
250-00478/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32519; 32625).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència 
a les docents que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32520; 32626).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X 
i 64/XI, sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou 
institut de Tordera
250-00480/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32521; 32627).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la jornada compactada als centres 
educatius
250-00481/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32522; 32628).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV 
Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00482/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32523; 32629).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció multidisciplinària i integral als 
pacients amb baixa visió i ceguesa
250-00483/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32524).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de 
Cerdanyola del Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32525; 32630).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb 
l’aeroport de Barcelona - El Prat
250-00485/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32526; 32631).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç  
i inversions
250-00486/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32527; 32632).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.



BOPC 184
14 de juliol de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 35 

Proposta de resolució sobre la inclusió de Querol en la denominació 
d’origen Penedès
250-00487/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32528; 32633).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
250-00488/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32529; 32634).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a Sant 
Boi de Llobregat
250-00489/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32530).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres 
de pisos
250-00490/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32531; 32635).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant 
Feliu de Codines
250-00491/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32532).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals del professorat
250-00492/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32636).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00508/11

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: Sonia Sierra Infante, GP C’s; Esther Niubó Cidoncha, GP SOC; Jéssi-
ca Albiach Satorres, GP CSP; María José García Cuevas, GP PPC; Pilar Castillejo 
Medina, GP CUP-CC, portaveus dels grups parlamentaris a la Comissió d’Ensenya-
ment (reg. 31945).
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2016.

Proposta de resolució sobre la retirada d’amiant de les instal·lacions 
escolars
250-00517/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 32096 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica 

a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en Proposta de resolució 
(tram. 250-00517/11), presentada 30.06.2016 i amb número de registre 31681.

On hi diu: 
«curs 2018-2019»

Hi ha de dir: 
«curs 2017-2018»

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Proposta de resolució sobre les infraestructures
250-00520/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 31859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las 
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infraestructuras, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Las infraestructuras son un factor determinante en el desarrollo de los territori-

os y el bienestar de la ciudadanía. Gran parte de la competitividad de las empresas 
y autónomos o de la actividad ciudadana diaria dependen de unas infraestructuras 
adecuadas.

Pero la construcción de nuevas infraestructuras tiene también a menudo un coste 
muy elevado, por lo que se puede producir una pérdida de oportunidad significativa 
al invertir en una obra cuya rentabilidad para la sociedad sea inferior al de otro tipo 
de inversión. Hemos visto por ejemplo como con frecuencia la promoción de obras 
nuevas ha primado sobre la gestión eficiente de las infraestructuras existentes y el 
mantenimiento de las mismas, afectando a su explotación, a la calidad del servicio 
y en algunos casos incluso a la seguridad.

En la actualidad es innegable además que la capacidad inversora en infraestruc-
turas del Govern de la Generalitat se encuentra muy condicionada. Las restricciones 
debidas a la situación económica general se ven agravadas por las obligaciones de 
pago adquiridas por la ejecución anterior de obras mediante fórmulas de financia-
ción diferida, que limitan aún más el presupuesto disponible. En estas circunstanci-
as, la selección y priorización de las inversiones a llevar a cabo resulta vital.

Sin embargo, la inversión en infraestructuras se utiliza por muchos decisores 
políticos con un fuerte cariz personalista y partidista. A menudo se presentan en el 
Parlament de Catalunya propuestas de resolución que contemplan la ejecución de 
obras no incluidas en ninguna planificación previa, cuya viabilidad técnica y econó-
mica no ha sido siquiera evaluada. En otros casos se propone la licitación inmediata 
de actuaciones que tienen un presupuesto similar al de la construcción de un aero-
puerto, o el equivalente a 20 o 25 institutos, actuaciones que comprometen una parte 
importante del limitado presupuesto. La decisión de ejecutar o no una obra de esta 
envergadura no puede tomarse a la ligera, y no debería hacerse en ningún caso sin 
asegurarse de que no se compromete el presupuesto de actuaciones más necesarias, 
cosa que solo puede conseguirse con un análisis del conjunto de las necesidades.

Una planificación adecuada debería servir precisamente para evitar este uso par-
tidista de las infraestructuras, minimizando el riesgo de que en búsqueda de simpa-
tías territoriales se tomen decisiones equivocadas o no óptimas, con la consiguiente 
pérdida de oportunidad. En Cataluña existen desde hace años diversos planes que 
analizan la situación existente y plantean numerosas actuaciones futuras. Pero el 
avance de los mismos y el grado de cumplimiento de las acciones contempladas 
en ellos ha sido en muchos casos escaso, y para las actuaciones pendientes no exis-
te una priorización clara y objetiva, ni mucho menos consenso entre las diferentes 
fuerzas políticas, administraciones públicas, agentes socioeconómicos y represen-
tantes de la sociedad civil y la ciudadanía. No existe por tanto en la práctica una pla-
nificación estable, concreta y realista a corto y medio plazo. La falta del correspon-
diente análisis de conjunto, con criterios claros y objetivos de priorización, resulta 
en unas decisiones sobre inversión mucho más vulnerables a presiones sectoriales 
y territoriales, alejadas de la búsqueda del interés general que debe caracterizarlas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a presentar en sede 

parlamentaria, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la presente Resolu-
ción, un Plan de Inversión concreto para los próximos cinco años que, tras el análisis 
de la situación actual y las necesidades de infraestructuras de ámbito autonómico, 
permita la priorización de las actuaciones a acometer en los próximos cinco ejerci-
cios, de acuerdo a posibilidades presupuestarias estimadas realistas. Para garantizar 
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la necesaria estabilidad del plan más allá de la legislatura, llevar a cabo dicho plan 
atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación constante y 
transparencia, y contando con el mayor consenso posible, tanto de grupos políticos, 
como de agentes socioeconómicos, como de la ciudadanía.

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic precoç del 
càncer
250-00521/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 31962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per avençar en la detecció 
precoç del càncer, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El càncer és una de les principals causes de mort a Catalunya així com en el 

conjunt d’Espanya.
Per això és d’especial importància les campanyes públiques per millorar el diag-

nòstic precoç del càncer.
En aquest sentit, és important comptar també amb les farmàcies comunitàries 

com un element clau en la detecció de la malaltia.
L’evidència de l’efectivitat de detecció mitjançant la farmàcia assistencial queda 

argumentada en diferents estudis realitzats.
Hem pogut veure l’efectivitat de les diferents campanyes realitzades fins ara, per 

exemple, amb els diferents programes tests realitzats a Catalunya i altres parts del 
país respecte a la detecció de càncer de còlon o de pell.

També podem visualitzar-ho en els arguments plasmats en les conclusions d’un 
estudi publicat per l’International Journal of Pharmacy Practice el passat mes de 
febrer(2016), que analitza els resultats d’una campanya de càncer de pell desenvolu-
pada en farmàcies de Gal·les.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Establir un pla específic per avançar i millorar la col·laboració entre els dife-

rents agents sanitaris (metges, infermeres i farmacèutics) a l’hora de detectar possi-
bles símptomes de malalties greus.

2. Incentivar, mitjançant la farmàcia comunitària i els diferents col·legis profes-
sionals, noves campanyes per a prevenir el càncer.

3. Potenciar la farmàcia assistencial com un element clau per millorar l’eficiència 
del nostre sistema de salut.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la preparació de la temporada alta 
d’estiu en el sector del transport aeri
250-00522/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 31963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Laura 

Vílchez Sánchez, diputada, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
preparación de la temporada alta estival en el sector del transporte aéreo, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 1 de julio de 2016, coincidiendo con la operación salida de la tempora-

da de vacaciones de verano, el servicio de la aerolínea Vueling colapsó el aeropuerto 
de Barcelona– El Prat como resultado de numerosas incidencias de los vuelos pre-
vistos para los primeros días de Julio y días anteriores.

Las recientes huelgas de controladores aéreos en Francia e Italia agravaron la 
aparentemente deficiente planificación por parte de la compañía aérea que ha ge-
nerado cuantiosos retrasos y cancelaciones de vuelos que han afectado a miles de 
viajeros y a sus derechos.

Teniendo en cuenta que estas incidencias pueden afectar a más del 40% de los 
pasajeros del Aeropuerto Barcelona - El Prat y del 55% de su terminal número 1, 
es imprescindible que la Generalitat de Cataluña ejerza sus competencias y de esta 
manera, ayude a conseguir la máxima garantía de los derechos de los consumidores 
afectados.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. Realizar en todos los aeropuertos de Cataluña una campaña informativa sobre 

los derechos de los usuarios de las compañías aéreas que operan en éstos, poniendo 
en todo caso a disposición de dichos usuarios la Carta Europea sobre los derechos 
del pasajero, asegurando su disponibilidad en inglés, francés y las tres lenguas ofi-
ciales de Cataluña.

2. Intensificar las actuaciones de dicha campaña informativa con carácter previo 
al inicio de cada una de las temporadas de alta actividad de transporte aéreo como 
la estival.

3. Incentivar la adecuada planificación por parte de los operadores de transportes 
de pasajeros, en especial en lo relativo a eventos inevitables pero previsibles como 
huelgas o inclemencias meteorológicas y en general, supuestos de fuerza mayor, a 
los efectos de evitar que la mayor actividad durante las temporadas de máximo trán-
sito aéreo provoque incidencias como las descritas en la exposición de motivos y el 
consiguiente perjuicio a los derechos de los usuarios.

4. Instar a la Agencia Catalana de Consumo a que recoja en la información que 
facilita a los usuarios relativa a los derechos del pasajero la reciente guía emitida 
por la Comisión Europea relativas a los derechos de los pasajeros en caso de retraso 
o cancelación de vuelos.

5. Instar a la Agencia Catalana de Consumo para que requiera y se asegure que 
los operadores aéreos que realizan su actividad en Cataluña la disponibilidad de 
números de teléfonos gratuitos y formularios electrónicos a través de los cuales los 
usuarios puedan realizar sus reclamaciones también mediante vía telefónica o tele-
mática de manera efectiva.
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6. Instar a la Agencia Catalana de Consumo a realizar un informe específico 
relativo a la gestión de las reclamaciones derivadas por la situación descrita en la 
exposición de motivos, con especial énfasis en las soluciones dadas a los consumi-
dores reclamantes, y a presentarlo en sede parlamentaria antes de la finalización del 
presente año.

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada; Carlos Carrizosa Torres, portavoz, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la dotació de l’Institut Montserrat 
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires, amb una unitat de suport a 
l’educació especial
250-00523/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 32087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la do-
tació d’una USEE a l’Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la localitat de Sant Esteve Sesrovires hi ha un únic institut de secundària tot 

i que té l’edifici inacabat. Enguany, l’EAP ha sol·licitat per al proper curs, a través 
d’un informe, una Unitat de Suport a la Educació Especial en aquest centre per po-
der atendre tots els casos d’alumnes amb necessitats especials d’educació.

En una reunió mantinguda el mes de maig entre l’ajuntament i els SSTT del Baix 
Llobregat es va comunicar al municipi que la decisió de tenir USEE depenia de la 
direcció general i que aquesta decisió no es sabria fins a final de curs. També es va 
valorar que si el Baix Llobregat tenia alguna nova USEE, aquesta seria la de Sant 
Esteve degut a les necessitats detectades i a la manca d’aquest tipus de servei a la 
zona nord d’aquesta comarca.

A finals de juny la inspectora de la zona va notificar al municipi que no s’havia 
concedit aquesta USEE. Això crea un greu problema a un conjunt de famílies que 
hauran de portar els seus fills a altres poblacions donat que necessiten aquest tipus 
de servei especialitzat.

Un nombrós grups de pares i mares, acompanyats pels regidors de l’Ajuntament, 
han lliurat als SSTT del Baix Llobregat les signatures recollides per recolzar la de-
manda de cobertura d’aquesta necessitat.

La demanda d’aquesta unitat d’educació especial al centre té el suport tant de la 
inspecció de la zona, com de l’equip d’assessorament psicopedagògic que l’ha va-
lorat com a necessària, donat que, pel proper curs, seran 7 alumnes amb diagnòstic 
que necessitaran aquest servei.

Els serveis Territorials del Baix Llobregat han ofert, per pal·liar aquesta situació, 
dotar l’institut Montserrat Colomer de Sant Esteve, pel curs vinent, amb 1/2 profes-
sor més i algunes hores de vetlladora. Aquest recursos son totalment insuficients. 
Les USEE com a dotació tindrien dos professors especialistes i les hores de vetlla-
dores necessàries per fer front a les dificultats concretes de l’alumnat escolaritzat.

Aquesta situació posa en qüestió les polítiques d’integració i d’escola inclusiva 
anunciades quan l’únic criteri utilitzat per a una dotació d’aquestes característiques 
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és el nombre de població. En aquesta situació, les poblacions petites com Sant Este-
ve Sesrovires sempre quedaran discriminades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar d’una Unitat de Suport a 

l’Educació Especial l’institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires per al 
curs 2016/2017 d’acord amb els informes favorables de la inspecció de la zona i de 
l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el decret de plantilles docents i la 
provisió de places
250-00524/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 32095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Decret de plan-
tilles i provisió de places docents, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El desplegament del Decret de plantilles i provisió de places docents desvirtua 

els objectius plantejats per la Llei d’educació de Catalunya, i la comunitat educativa 
ha manifestat en diverses ocasions la seva insatisfacció per les pràctiques injustes 
que està generant.

Diferents sindicats han denunciat que el Decret no s’ajusta al dret, vulnera el 
dret dels docents de l’ensenyament públic a la mobilitat i l’accés als llocs de treball 
en condicions que respectin els principis de publicitat, mèrit i capacitats, així com 
el respecte a l’especialitat docent com a garantia de qualitat del nostre sistema edu-
catiu.

La gestió dels centres escolars s’ha de basar en un bon projecte educatiu que po-
tenciï la capacitat de compromís, iniciativa i coneixement personal del professorat. 
El Decret no millora l’autonomia dels centres, sinó la de les direccions, arribant a 
desvirtuar en alguns casos el consell escolar, el claustre o la representació dels tre-
balladors.

És per això que és necessari que el Govern obri un marc de diàleg amb la comu-
nitat educativa per tractar sobre l’aplicació i millora del Decret, plantejant-ne una 
revisió amb la participació i consens dels diferents agents socials implicats i dels 
representants de la comunitat educativa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear un grup de 

treball per a revisar, abans del primer trimestre de 2017, el Decret de plantilles do-
cents i la seva aplicació, amb la participació i el consens dels diferents agents socials 
implicats i els representants de la comunitat educativa, assegurant que en la seva 
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aplicació es garanteixi que la configuració de les plantilles i la provisió de places 
docents es realitzi respectant els principis d’objectivitat dels mèrits i les capacitats 
de les persones aspirants, així com la seva transparència i publicitat, de manera con-
sensuada amb els agents socials, vetllant per l’òptima qualitat educativa, la millo-
ra de l’atenció de l’alumnat i el respecte dels projectes educatius i l’autonomia dels 
centres.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona
250-00525/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 32119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la venta 
ambulante en Barcelona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La venta ilegal de productos falsificados de forma ambulante en la via pública ha 

aumentado en los últimos años. Según noticias aparecidas en prensa en los últimos 
días, en la ciudad de Barcelona se está parcelando a las personas que se dedican a la 
venta ambulante de forma ilegal, popularmente conocidos como «manteros», en un 
paseo marítimo. Esta concentración tendría lugar para evitar problemas entre estas 
actividades y los comerciantes, que legalmente ejercen su actividad económica, a 
pocos metros.

Debe mencionarse que el resultado de este operativo, puesto en marcha por los 
Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y la Policía Portuaria, ha sido la cristaliza-
ción de una zona de productos falsificados, cercana a un paseo de gran afluencia 
turística, extendida a lo largo de setecientos metros y que en la que se amontonan 
unos ochocientos «manteros».

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento estricto 

de la normativa aplicable sobre seguridad ciudadana y venta ambulante. Estas me-
didas deben incluir la necesaria en coordinación con las administraciones locales y 
sus respectivas policías.

2. Dictar las instrucciones precisas a la Policía de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra para combatir la venta fraudulenta de todo tipo de productos de consumo, 
ya sea en la vía pública o en cualquier otro lugar, tanto por los perjuicios que com-
porta a la seguridad ciudadana como por ser una práctica de competencia desleal, 
de fraude fiscal y de atentado contra la propiedad intelectual y los derechos de los 
consumidores.

Palacio del Parlamento, 6 de julio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’increment de la inversió i la plantilla 
d’Adif a la província de Tarragona
250-00526/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 32202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per una major 
inversió i increment de plantilla d’Adif a la demarcació de Tarragona, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Adif és una empresa de capital públic, que depèn del Ministerio de Fomento i 

té adjudicat el manteniment de la xarxa ferroviària a tot l’estat espanyol. Malgrat la 
cobertura estatal del servei, no fa una inversió homogènia de recursos econòmics 
i humans a totes les províncies, sinó que algunes, i de manera especial Tarragona, 
pateixen un tracte discriminatori.

Fa pocs dies, el comitè d’empresa d’Adif denunciàvem públicament el mal es-
tat de l’estació de classificació de Tarragona, destinada a mercaderies, entre d’elles 
les perilloses, que per culpa de la manca d’inversions presenta un estat de mante-
niment pèssim i exposa a tota la població a riscos potencialment importants. Com 
a referència de la situació d’aquesta estació, en els últims tres anys ha patit tretze 
descarrilaments imputables a la infraestructura i en més d’una ocasió s’han hagut 
d’activar les alarmes (PLASEQCAT) perquè els combois descarrilats portaven ma-
tèries perilloses.

Simultàniament a la manca d’inversions, s’està produint una reducció continuada 
i sistemàtica de personal que fa impossible el servei adequat que la societat és me-
reix. Es produeixen tancaments o insuficiència de personal en els centres de mante-
niment, com el cas del de Reus que s’ha suprimit i altres estan actualment en perill 
de tancament.

Aquesta desinversió en recursos tècnics i humans té com a conseqüència un de-
ficient servei, la reiteració de retards en els trajectes de passatgers i de mercaderies 
i l’augment de la perillositat.

En la línia de desinversió de l’empresa pública Adif, dificulta tant el manteni-
ment de les instal·lacions, com la reparació de les averies en la infraestructura, s’està 
recorrent a l’adjudicació de contractes a empreses privades, com és el cas del man-
teniment de les vies entre Vandellós i el nus de Vila-seca.

Atès que la manca d’inversió de l’empresa Adif i del Ministerio de fomento en la 
xarxa ferroviària de la demarcació de Tarragona, amb les conseqüències negatives 
pels usuaris i l’augment de la perillositat que comporta.

Aquesta manca d’inversió es cronifica amb referència en els recursos humans, a 
la demarcació de Tarragona on en set anys Adif ha reduït la plantilla en un 23%. Tot 
i la convocatòria de places convocada a tot l’estat de les 265 places només a Tarra-
gona en correspondran 5, que aquesta convocatòria de places va acompanyada d’un 
programa de mobilitat voluntària que pot fer que la plantilla a Tarragona no creixi, 
sinó que fins i tot disminueixi fet que pot determinar el tancament de noves bases 
de manteniment, com la de l’Ametlla de Mar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament insta a que el Govern faci les gestions oportunes amb el Govern de 

l’Estat per a: 
1. Donar suport a les reivindicacions de més inversió, més recursos humans i 

més seguretat a la circumscripció de Tarragona efectuades pel Comitè d’Empresa 
d’Adif.

2. Traslladar aquest acord a la direcció de l’empresa pública Adif, al Ministerio 
de Fomento i a tots els parlamentaris de la demarcació que obtinguin representació 
al Congrés dels Diputats i al Senat.

3. Exigir a Renfe i Adif que resolgui l’avaria de gestió del tràfic ferroviari de 
Mont-roig del Camp què provoca retards de 30 minuts i més, als trens de les línies 
R16 de regionals i RT2 de Rodalies, entre les poblacions de Tarragona i Barcelona, 
atès que les operacions s’han de fer manualment

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’alletament matern
250-00527/11

PRESENTACIÓ: MONTSERRAT CANDINI I PUIG, GP JS; JORGE SOLER 

GONZÁLEZ, GP C’S; ASSUMPTA ESCARP GIBERT, GP SOC; ALBANO DANTE 

FACHIN POZZI, GP CSP; SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, GP PPC; EULÀLIA 

REGUANT I CURA, GP CUP-CC, PORTAVEUS DELS GRUPS PARLAMENTARIS 

A LA COMISSIÓ DE SALUT. ALBA VERGÉS I BOSCH, DIPUTADA GP JS

Reg. 32211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Montserrat Candini i Puig, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamen-

tari de Junts pel Sí, Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, Jorge Soler González, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, portaveu a la Comissió de Salut del Grup 
Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu a la Comissió de Sa-
lut del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Santi Rodríguez i Serra, por-
taveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent sobre alletament matern, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius
La lactància materna es considera el mètode d’alimentació més adequat per al 

nadó durant els primers mesos de vida; malgrat això, la UNICEF va estimar que 
a escala mundial només el 34,8% dels lactants reben lactància materna exclusiva 
fins als 6 mesos de vida, taxa que a Europa es redueix fins al 19%. A Catalunya, un 
80,9% dels nadons reben lactància materna en néixer (78,3% dels nens i 83,6% de 
les nenes). La meitat, un 50,6%, la mantenen més de 6 mesos, i un 24% durant un 
any o més (24,5% dels nens i 23,5% de les nenes), segons dades de l’Enquesta de 
Salut de Catalunya (ESCA) 2014.

A la Declaració d’Innocenti (OMS-UNICEF, 1989) es va afirmar que «Totes les 
mares tenen dret a alletar els seus lactants i els seus lactants a ser alletats amb llet 
materna en exclusiva fins als 6 mesos de vida i amb altres aliments fins als 2 anys».
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La lactància materna té beneficis a curt i llarg termini sobre la salut de la mare 
i del nen, ja que es considera l’aliment idoni per als nounats perquè conté els nutri-
ents que necessiten i els protegeix d’infeccions, al·lèrgies i altres malalties cròniques. 
A més, accelera la recuperació de la mare després del part i disminueix el risc de 
tenir anèmia, osteoporosi i algunes tipus de càncer.

Per aquests motius, es presenta la següent: 

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear un Comitè 

de Lactància que estigui format per membres dels departaments implicats, entitats 
i professionals del sector, tal i com estableix la Declaració d’Innocenti sobre la Pro-
tecció, Promoció i Suport a l’alletament matern de l’any 1990. Aquest Comitè serà 
l’encarregat de revisar i dissenyar totes les polítiques transversals sobre alletament 
matern, especialment i de manera prioritària: 

a) Millorar la informació general sobre la lactància materna i els seus beneficis.
b) Revisar l’enquesta «La lactància materna a Catalunya», per establir-ne la pe-

riodicitat adequada i la inclusió de dades sobre lactància prolongada (més enllà de 
l’any) i desagregació territorial.

c) Promoure que tots els hospitals i centres de salut se sumin a la iniciativa per la 
Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN) promoguda per 
la OMS/UNICEF amb l’objectiu d’adoptar unes pràctiques que protegeixin, promo-
guin i recolzin la lactància materna exclusiva des del naixement.

d) Revisar els continguts formatius i programar formació continuada per tots els 
professionals que intervenen en el suport a l’alletament. També pels professionals 
que atenen les trucades a 061 CatSalut Respon, per tal de donar atenció les 24h per 
totes aquelles mares que ho necessitin.

e) Reforçar la formació sobre lactància per les mares en les classes de preparació 
al naixement.

f) Facilitar l’alletament matern a les escoles bressol.
g) Promoure la donació de llet al Banc de Llet Materna.
2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Estat a modificar la legislació 

laboral per tal d’ampliar la baixa per maternitat a 24 setmanes.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016.
Montserrat Candini i Puig, GP JS; Jorge Soler González, GP C’s; Assumpta 

Escarp Gibert, GP SOC; Albano Dante Fachin Pozzi, GP CSP; Santi Rodríguez i 
Serra, GP PPC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-CC, portaveus a la CS. Alba Ver-
gés i Bosch, diputada GP JS

Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de substitució 
valvular aòrtica per via percutània en la cartera de serveis del Servei 
Català de la Salut
250-00528/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 32239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la introducció de 
la tècnica de substitució valvular aòrtica per via percutània en la cartera de serveis 
del Servei Català de la Salut, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
L’estenosi aòrtica (EA) és actualment una de les malalties valvulars més comuns 

en els països desenvolupats. La seva prevalença augmenta amb l’edat i es diagnos-
tica en el 4,6% dels adults amb més de 75 anys. Té un curs insidiós, amb un llarg 
període de latència, però presenta una ràpida progressió posterior a l’inici dels símp-
tomes. Sense tractament específic, s’ha descrit una mortalitat mitjana de 50% als 2 
anys.

El reemplaçament valvular aòrtic quirúrgic (RVAo) ha estat fins fa poc temps 
l’única alternativa pel tractament de l’estenosi aòrtica avançada, disminuint els 
símptomes i perllongant les expectatives de vida. No obstant això, hi ha un 30% 
dels pacients amb EA simptomàtica que pel seu risc no són «bons» candidats qui-
rúrgics. Tot i que globalment la mortalitat del RVAo es reporta per sota del 3%, el 
risc de mortalitat i morbiditat augmenten significativament quan l’estenosi aòrtica es 
presenta en pacients d’edat avançada i/o amb patologies concomitants.. Els estudis 
demostren que un 30% dels malalts amb estenosi aòrtica severa té un risc quirúr-
gic massa elevat per a una intervenció a través de la cirurgia oberta, que implica, a 
més d’una hospitalització perllongada i estada en cures intensives, anestèsia general, 
connectar el cor a una bomba extracorpòria per extirpar la vàlvula malalta i col·locar 
la vàlvula artificial en el seu lloc.

Precisament en aquests casos arriscats els clínics han estat reticents per indicar 
la cirurgia. Com a alternativa, l’any 2002 es va implantar per primera vegada una 
pròtesi aòrtica per via percutània (TAVI: transcatheter aortic valve implantation). 
Des de llavors, la seguretat i eficàcia d’aquest nou tractament s’ha confirmat tant 
amb els resultats de múltiples registres multicèntrics, com també amb estudis ale-
atoritzats. Així, s’ha establert amb els sistemes Sapien d’Edwards i Core Valve de 
Medtronic, una taxa d’èxit superior al 90% i una mortalitat als 30 dies del proce-
diment inferior al 10% en la majoria de les sèries. Per la seva banda, en forma ale-
atoritzada, l’assaig PARTNER va confirmar tant la superioritat de la TAVI sobre 
l’hipotètic tractament mèdic en pacients no considerats aptes pel recanvi valvular 
quirúrgic estàndard., així com també la no inferioritat de la TAVI comparada amb 
el tractament quirúrgic en pacients d’alt risc.

Per tot això, ja fa uns anys que la implantació transcatéter de pròtesi aòrtiques, 
per via percutània i generalment per accés engonal, ha cobrat força com a alterna-
tiva terapèutica en la EA, i no només perquè es tracta d’una tècnica mínimament 
invasiva que es resol amb anestèsia local en qüestió d’una hora, sinó perquè s’ha de-
mostrat l’avantatge d’aquesta tècnica en termes de supervivència. Segons es desprèn 
d’un estudi, realitzat íntegrament als Estats Units amb la participació de 45hospitals, 
el grup tractat amb Core-Valve va tenir una mortalitat anual un 26 per cent inferior a 
la del grup quirúrgic (14 per cent enfront de 19 per cent, respectivament), amb inde-
pendència de quines fossin les seves condicions i les seves malalties associades a la 
patologia valvular, així com una incidència clarament més baixa de complicacions 
(13,9 per cent en el grup TAVI enfront de 18,7 de la branca tractada quirúrgicament).

En l’actualitat està científicament acceptat que aquesta es la alternativa de trac-
tament en pacients d’alt risc quirúrgic i, fins i tot, es discuteix la seva potencial in-
dicació en un espectre més ampli de pacients ja que, segons els experts i amb les 
constants millores tecnològiques, aquesta tècnica serà en pocs anys la d’elecció en 
el tractament d’aquesta greu patologia valvular cardíaca. Davant de resultats equi-
valents i, com es el cas, fins i tot millors, i partint de la base que sempre és millor 
no operar si hi ha elecció, aquests resultats semblen assentar les primeres bases del 
que suposarà un ús més estès.

Malgrat tot això, i a diferència del que passa en altres Comunitats Autònomes, la 
substitució valvular per via percutània en la EA no està inclosa en la cartera de ser-
veis del Cat Salut, i la seva autorització es troba més restringida del que recomanen 
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els experts, sense que aquesta restricció sembli tenir altre justificació que l’elevat 
cost del material valvular de substitució.

Cal dir, a més, que en la valoració de costos d’aquesta tècnica no es té en compte 
l’estalvi que la mateixa suposa respecte a la substitució quirúrgica que es la única 
alternativa curativa i de supervivència que tenen aquests pacients, i això amb inde-
pendència dels beneficis socials i qualitatius, en criteris de morbimortalitat i de qua-
litat de vida, així com també els costos que generen els obligats reingressos per les 
complicacions greus que comporta la evolució natural de la EA quan, per les raons 
que sigui, no es tractada amb substitució valvular.

Resulta incoherent que, a diferència del que es fa en altres patologies cardiovas-
culars, la llista d’espera pel tractament de la estenosi aòrtica valvular només inclo-
gui aquells pacients en que la tècnica de tractament indicada ha estat la cirurgia 
oberta, ja que això fa que els pacients amb idèntica patologia però amb risc quirúr-
gic elevat que desaconsella la tècnica oberta, resultin «invisibles». No té sentit que, 
per exemple, en els casos d’aneurismes d’aorta abdominal, la llista d’espera sigui 
única, amb independència de que els metges especialistes puguin indicar i realitzar, 
segons el seu criteri 

expert i aplicat a cada cas, una tècnica de tractament quirúrgica o percutània i 
que, pel contrari, en els casos de EA, es facin diferències en funció de la tècnica 
prescrita pels experts.

Cal posar en valor les actuacions que el Departament de Salut ha fet darrerament 
respecte les patologies cardiovasculars, tant pel que fa a la dotació de les Unitats 
d’Hemodinàmica com a la priorització de la cirurgia cardiovascular, i es per això 
que no es pot deixar de banda als pacients afectes d’una patologia valvular greu 
que, per motius d’edat o de comorbiditats, es poden beneficiar d’una tècnica que no 
té altre alternativa terapèutica i que, si no es realitza, estan condemnats a morir en 
un curt termini. La edat avançada dels pacients afectes d’EA es un criteri a tenir en 
compte per la indicació de la tècnica concreta de tractament però, aquesta limitació, 
no pot resultar un factor discriminatori en l’accés a la llista d’espera pel tractament 
de la malaltia, ja sigui aquest quirúrgic o percutani.

No es pot obviar que, tot i que la tècnica percutània (TAVI) es molt més sim-
ple que la cirurgia cardíaca oberta, no està totalment exempta de risc i de potenci-
als complicacions. Es per això que aquesta classe d’intervencions requereixen que 
el centre acreditat disposi d’un equip multidisciplinari d’especialistes (cardiòlegs, 
cirurgians cardíacs, cirurgians vasculars, hemodinamistes, radiòlegs, anestesistes, 
infermeria especialitzada), i que es necessari que tant la tècnica com la valoració 
de la indicació es realitzin de forma conjunta i consensuada per clínics i cirurgians 
experimentats, que puguin implementar-se en un equip de treball multidisciplinar 
no solament de decisió, sinó també d’actuació clínico-quirúrgica, que permetria la 
millora en aquest camp.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Introduir la tècnica de substitució valvular aòrtica per via percutània (TAVI) 

en la cartera de serveis del CatSalut, de forma que la seva indicació i realització 
s’ajusti exclusivament als criteris clínics dels metges especialistes de les Unitats de 
Cardiologia, Hemodinàmica i Cirurgia Cardiovascular dels centres del sector públic 
de Catalunya.

2. Crear, en un termini màxim de tres mesos, un grup de treball del que formin 
part experts en Cardiologia, Hemodinàmica i Cirurgia Cardiovascular, per tal d’es-
tablir les indicacions actuals del tractament percutani de la estenosi aòrtica severa, 
atenent exclusivament als factors de risc i als resultats clinicoterapèutics i de super-
vivència.
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3. Encarregar en aquest mateix grup de treball una valoració prospectiva, a curt 
i mig termini, de la incidència prevista de la EA greu a Catalunya, així com també 
dels requeriments futurs de les tècniques de tractament d’aquesta patologia.

4. Establir una llista d’espera única on s’incloguin tots els pacients pendents de 
tractament per la patologia d’estenosi aòrtica valvular, sense fer cap diferenciació ni 
exclusió en funció de la tècnica que, en cada cas, els metges experts de les unitats de 
tractament puguin indicar d’acord als criteris clínics i als factors de risc de cadascun 
dels pacients. La priorització dels casos dins d’aquesta llista d’espera s’ajustarà als 
criteris generalment establerts per totes les patologies similars.

5. Establir un programa específic, amb dotació pressupostària diferenciada i ad-
dicional, dirigit a la introducció, valoració i seguiment de la tècnica TAVI en el 
tractament de pacients amb estenosi aòrtica valvular. Els resultats obtinguts han de 
facilitar la valoració i quantificació dels requeriments futurs d’aquest tractament en 
la població de Catalunya.

6. Determinar, en el termini més curt possible, les condicions d’acreditació que 
han de tenir els centres públics de Catalunya per tal de poder realitzar la tècnica de 
substitució valvular aòrtica per via percutània que, en tot cas, hauran de disposar 
d’un equip multidisciplinar composat per cardiòlegs, cirurgians cardíacs, cirurgians 
vasculars, hemodinamistes, radiòlegs, anestesistes i infermeria especialitzada, un 
equip de model multidisciplinar no solament de decisió sinó d’actuació.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la paralització del traspàs de 
competències dels serveis de diagnòstic per la imatge de l’Institut 
Català de la Salut a l’empresa Institut de Diagnòstic per la Imatge
250-00529/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 32240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la paralització del 
traspàs de competències dels serveis de diagnòstic per la imatge de l’Institut Català 
de la Salut a l’empresa Institut de Diagnòstic per la Imatge, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de la seva creació allà per l’any 1992, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge 

(IDI) ha anat assumint progressivament les tècniques de diagnòstic per la imatge 
requerides, fins a la data, dins de l’Institut Català de la Salut (ICS). Principalment, 
aquelles tècniques diagnòstiques d’última generació com són les exploracions de 
tomografia axial computada «TAC», Ressonància Magnètica «RM», i exploracions 
vasculars «Divas», és a dir, aquelles tributàries de generar major rendibilitat eco-
nòmica.

Des del naixement d’aquesta empresa, els recursos i infraestructures dels serveis 
propis de l’ICS han anat minvant. En els Serveis de diagnòstic per la imatge (SDPI) 
que seguien sent gestionats directament per l’ICS, no s’ha fet cap inversió ni s’han 
aplicat desenvolupaments tecnològics, amb la lògica conseqüència de portar-los a 
uns nivells gairebé obsolets, situació que ara permet dir que tenen grans carències 
les quals es vol atribuir a la seva gestió pública.
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La pretensió actual del traspàs de les competències de gestió pública a gestió 
privada o quasi privada, no té altre finalitat que, convertir la sanitat en una activitat 
econòmica més i, per tant, amb finalitats lucratives.

La manca de transparència amb que es porten a terme totes aquestes actuacions 
i projectes, permet pensar que l’anunciat traspàs de competències es relaciona amb 
l’intent de crear un ens «partenariat» entre l’ICS i l’IDI i, més concretament, la in-
tenció de crear un 

consorci amb participació privada. Hi ha estudis acreditats que sostenen que la 
fórmula institucional dels partenariats públic-privats de salut pot facilitar la innova-
ció en els diferents projectes conjunts però, un aspecte molt negatiu és que, aquestes 
relacions fan augmentar els costos així com disminuir el control públic dels proces-
sos, Tot això no redunda en un millor servei al ciutadà, que hauria de ser el màxim 
beneficiari de qualsevol acció de millora i, pel contrari, permet defugir els controls 
administratius en un àmbit tant sensible com el sanitari.

Considerem tots aquests projectes de fusió, col·laboració, traspàs, aliances.... com 
una privatització encoberta dels serveis públics de diagnòstic per la imatge, ja que 
suposen la incorporació als SDPI de capital privat, amb ànim de lucre, amb totes 
les conseqüències i repercussions administratives i socials que això comporta per la 
Sanitat Pública de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Paralitzar de forma immediata del traspàs de competències dels Serveis de 

Diagnòstic per la Imatge de l’Institut Català de la Salut a la empresa Institut de Di-
agnòstic per la Imatge.

2. Assegurar que tots els Serveis d’Imatge que operen per l’Institut Català, perta-
nyin o no a l’ICS, passin a ser gestionats directament per l’Institut Català de la Salut.

3. Invertir mitjançant l’Institut Català de la Salut, en tecnologia d’Imatge per al 
Diagnòstic, de la mateixa forma i proporció que ho està fent en qualsevol altre dis-
ciplina, tecnologia o activitat sanitària.

4. Mantenir la titularitat pública de tots els Serveis de Diagnòstic per la Imatge 
que presten serveis per l’Institut Català de la Salut, evitant que aquesta activitat pu-
gui ser facilitadora o generadora de lucre per qualsevol ens o entitat privada.

5. Garantir un sistema d’accés, retribucions i condicions laborals equitatives per 
tots els professionals dels Serveis de Diagnòstic per la Imatge que presten serveis 
per l’Institut Català de la Salut, impedint que qualsevol modificació organitzativa 
suposi canvis en la vinculació i en els drets laborals adquirits.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la persecució dels crims del franquisme
250-00530/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 32367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Eva 

Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Co-
nesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Anna Gabriel i 
Saba té, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
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Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre la persecució dels crims 
del franquisme, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Així mateix, sol·liciten que, d’acord amb l’article 105 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, es procedeixi a la seva tramitació pel procediment d’urgència.

Exposició de motius
L’aixecament militar de juliol del 1936 i la posterior Guerra Civil liderada pel 

dictador Franco va aconseguir enderrocar el Govern legítim de la República i va ins-
taurar un règim totalitari basat en la persecució i l’aniquilació física dels defensors 
de les llibertats democràtiques, la justícia social i els drets fonamentals.

En el context de la Guerra Civil i la dictadura franquista, milers de catalans van 
ser afusellats pel règim després d’haver estat jutjats en Consells de Guerra suma-
ríssims, sense cap garantia judicial ni democràtica que els permetés exercir el dret 
de defensa. Molts d’aquests ciutadans encara avui es troben en fosses comunes que 
resten per obrir.

L’estat de guerra fou decretat el juliol de 1936 i no va ser derogat fins el 7 d’abril 
de 1948. Durant aquest període de temps, els afusellaments dictats pel franquisme 
es van caracteritzar per la seva planificació sistemàtica contra la dissidència.

A Catalunya, el franquisme va imposar una intensa repressió política i va im-
pulsar un procés de descatalanització que es va manifestar amb la imposició de la 
simbologia franquista, la persecució de la llengua i l’eliminació de la personalitat 
cultural catalana.

Les institucions catalanes i molt particularment la Generalitat de Catalunya van 
ser víctimes directes dels crims del franquisme, essent especialment significatiu 
l’afusellament del president Lluís Companys el 15 d’octubre de 1940.

Per aquests motius, el Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya, en 

tant que part perjudicada, a personar-se com a acusació a la causa oberta a l’Argen-
tina contra els crims del franquisme, instruïda per la jutgessa Maria Romilda Ser-
vini de Cubría, titular del Jutjat Federal Nº1 de la Capital Federal de Buenos Aires.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016.
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubi-

ela Conesa, GP CSP; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC (reg. 32367 i 32508).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitat pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2016.
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3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 32703).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 18.07.2016 al 27.07.2016).
Finiment del termini: 28.07.2016; 12:00 h.

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2016, sobre 
el Compte general de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
corresponent al 2013
258-00010/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 32384 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 13/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, Compte general, exercici 2013.

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

Barcelona, 8 de juliol de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 15.07.2016 al 06.09.2016).
Finiment del termini: 07.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2016.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/172895.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/172895.pdf
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles
413-00005/11

CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DEL COORDINADOR

El dia 12 de juliol de 2016 s’ha constituït l’Intergrup pels Drets Col·lectius del 
Pobles. De conformitat amb l’article 70.3 del Reglament del Parlament, és integrat 
pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Josep Maria Forné i Febrer

Grup Parlamentari de Ciutadans
Susana Beltrán Garcia

Grup Parlamentari Socialista 
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Eulàlia Reguant i Cura

L’Intergrup, d’acord amb l’article 70.3 del Reglament del Parlament, ha elegit  
coordinador el diputat Josep Maria Forné i Febrer.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
El coordinador de l’Intergrup, Josep Maria Forné i Febrer

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 7/XI, sobre les concessions de 
l’aigua
390-00007/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 32209 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 7/XI, sobre les concessions de l’ai-
gua (tram. 390-00007/11), us informo del següent: 

a) La cronologia de les actuacions del procediment d’adjudicació del contracte 
de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat fins a la signatura del 
contracte i la presentació del recurs és la següent: 
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– El 14 de febrer de 2012, el Govern de la Generalitat va autoritzar la licitació del 
contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat.

– Previs els tràmits legals pertinents, el 27 de febrer de 2012, el conseller de 
Territori i Sostenibilitat va aprovar l’expedient de contractació «Gestió del servei 
d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat», el Plec de Clàusules Administratives i 
el Plec de Prescripcions Tècniques i l’obertura del procediment d’adjudicació.

– A proposta de la Mesa de Contractació, l’òrgan de contractació el 6 de novem-
bre de 2012 va adjudicar el contracte al grup encapçalat per Acciona Agua, SA.

– El 7 de novembre de 2012, l’empresa Agbar, SA va sol·licitar vista de l’expe-
dient que es va efectuar el 13 de novembre de 2012, de tot allò que no havia estat 
declarat confidencial

– El 23 de novembre de 2012, el grup encapçalat per Societat General d’Aigües 
de Barcelona (SGAB) anuncia la presentació de recurs especial en matèria de con-
tractació davant l’Organisme Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya 
(OARCC) contra l’acord d’adjudicació del contracte i demana la suspensió del pro-
cediment.

– El 30 de novembre de 2012, l’OARCC dicta resolució en què, després de pon-
derar els interessos concurrents, considera que l’interès públic (servei essencial i bà-
sic d’abastament d’aigua) és superior als perjudicis que es podrien irrogar a SGAB i 
procedeix a l’aixecament de la suspensió automàtica de l’expedient de contractació, 
de conformitat amb el que preveu l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic (TRLCSP).

– El 30 de novembre de 2012 s’efectua nova vista de l’expedient a SGAB, SA amb 
la participació de tres representants d’Acciona Agua, SA i amb signatura de compro-
mís de confidencialitat.

– El 3 de desembre de 2012, l’OARCC dicta un aclariment a la seva resolució de 
30 de novembre i estableix que la normativa aplicable a aquest contracte és el Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de contractes del sector públic.

– El 14 de desembre de 2012, el Departament de Territori i Sostenibilitat reque-
reix Acciona Agua, SA per a que, amb caràcter previ a la signatura del contracte, 
aportés la documentació corresponent.

– El 18 de desembre de 2012, Acciona Agua, SA demana una suspensió del ter-
mini per a la formalització del contracte atès que la Llei 15/2007, de Defensa de la 
Competència, estableix la impossibilitat de signar el contracte administratiu fins que 
la Comissió Nacional de la Competència (CNC) no hagi aprovat la operació. També 
manifesta que està pendent de resolució expressa el recurs especial en matèria de 
contractació interposat contra la resolució d’adjudicació.

– El 19 de desembre de 2012, Acciona Agua, SA, Aigües de Catalunya, Ltd i 
BTG Investments, LP, corroboren la sol·licitud de suspensió referida en l’antecedent 
anterior i ratifiquen que una vegada es disposi de l’autorització de la CNC i es de-
sestimi el recurs especial interposat per l’altre grup licitador podran formalitzar de 
manera immediata el contracte i satisfer el cànon.

– El 20 de desembre de 2012, l’òrgan de contractació va acordar prorrogar el 
termini atorgat per a la formalització del contracte fins el 27 de desembre de 2012.

– El 21 de desembre de 2012 es dicta resolució de la CNC que autoritza l’opera-
ció de concentració consistent en la creació d’una empresa a través de la que Acci-
ona Agua, SA i Aigües de Catalunya, Ltd adquiriran el control de la unitat empre-
sarial integrada pels actius, els treballadors i altres recursos empresarials d’Aigües 
Ter Llobregat, empresa pública.

– El 27 de desembre de 2012, atès que s’havia aixecat suspensió automàtica de l’ex-
pedient de contractació i ja es disposava de l’autorització de la CNC, es signa el con-
tracte administratiu amb ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA.
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– El 2 de gener de 2013, és a dir, amb posterioritat a la formalització del con-
tracte, es dicta la Resolució 1/2013 de l’OARCC que estima parcialment el recurs en 
matèria de contractació interposat por SGAB, SA contra l’acord d’adjudicació del 
contracte en el sentit d’excloure a la empresa Acciona del procediment.

Cal tenir present que l’article 156 del TRLCSP, relatiu a la Formalització dels 
contractes, disposa, amb caràcter general, que la formalització dels contractes s’ha 
d’efectuar no més tard dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de l’adjudi-
cació. En el cas que s’hagi interposat un recurs especial en matèria de contractació 
i l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagués aixecat la suspensió - com 
va succeir en el cas que ens ocupa - la formalització del contracte s’ha de fer en un 
termini no superior a 5 dies a comptar des de la recepció del requeriment de l’Ad-
ministració.

Com es pot observar de la cronologia de fets apuntada, l’Administració de la Ge-
neralitat va requerir a l’empresa adjudicatària l’aportació de la documentació neces-
sària per a la signatura del contracte el 14 de desembre de 2012, és a dir, una vegada 
l’OARCC ja havia acordat l’aixecament de la suspensió del procediment de forma-
lització del contracte. Per les raons apuntades en la cronologia de fets anterior de 
necessitat de disposar de l’autorització de la CNC, el contracte no es va formalitzar 
fins el 27 de desembre de 2012.

Per tant, s’ha de concloure que l’Administració de la Generalitat només va actuar 
per tal de formalitzar el contracte una vegada l’OARCC va aixecar la suspensió au-
tomàtica establerta en la legislació de contractes.

b) En cas que el Tribunal Suprem confirmés la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya i declarés la nul·litat del contracte, l’Administració de la 
Generalitat es veuria obligada a liquidar aquest contracte i s’hauria de procedir a la 
restitució recíproca del rebut per cadascuna de les parts.

Pel que fa a l’import abonat per l’adjudicatari, a 31 de desembre de 2015 consta 
que ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA ha ingressat al Tresor 
de la Generalitat de Catalunya els següents imports: 

– A 31 de desembre de 2012: 298.651.830,00 €
– A 31 de desembre de 2013: 10.704.374,99 €
– A 31 de desembre de 2014: 11.774.812,49 €
– A 31 de desembre de 2015: 12.952.293,74 €
En relació amb l’import de les obres executades i les previstes d’executar per a 

l’any 2016 s’informa el següent: 
– Fins el maig de 2016, l’import de les obres executades ascendeix a 4.799.443 € 

i el de les obres en curs a 7.384.615 €.
– Pel que fa referència al volum d’inversió previst a la fi de 2016, es preveu que 

l’import total certificat sigui de l’ordre de 30 M€.
Respecte a l’estimació de les indemnitzacions establertes en el plec de condi-

cions i en la resta de documents del contracte, cal assenyalar que aquests documents 
es refereixen sempre a supòsits de resolució del contracte però en cap cas fan re-
ferència a la nul·litat d’aquest. Com ha declarat aquesta Administració en anteriors 
compareixences efectuades en seu parlamentària i en cas de confirmació de la de-
claració de nul·litat contractual, es parteix d’un import d’uns 326,8 MEUR, però 
caldrà estar amatents a les sentències del Tribunal Suprem i al moment temporal en 
què aquestes es dictin per determinar aquest import exacte.

En relació amb els impostos abonats que s’haurien de retornar, l’article 95 de la 
llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix el caràcter reservat de 
les dades amb transcendència tributària per la qual cosa aquestes dades no poden 
ser comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos a l’article esmentat.

Pel que fa a si la resolució interpretativa de 5 de juliol de 2013 significa una 
sobregarantia, cal assenyalar que aquesta resolució únicament establia que en cas 
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d’haver-se d’executar la resolució de l’OARCC (o les resolucions judicials que es po-
guessin dictar en relació amb aquesta resolució), sí que li seria d’aplicació a aquest 
supòsit els efectes que el Plec preveu per als casos d’extinció de la relació contrac-
tual per resolució del contracte; però sense que això hagués d’implicar un garantia 
absoluta de beneficis per a la societat concessionària que seria contrària a una bona 
gestió dels interessos públics. Cal destacar que la resolució interpretativa es referia 
sempre a una possible resolució judicial recaiguda en relació amb la resolució de 
l’OARCC, sempre que els pronunciaments que es poguessin derivar d’aquesta reso-
lució judicial fossin compatibles amb la figura de la resolució contractual, situació 
que no és la que es deriva de la sentència del TSJC.

c) L’anàlisi d’aquest escenari que es demana ja es va fer en la compareixença del 
passat 11 de maig d’enguany.

En la compareixença es va indicar que de l’expedient que es va tramitar per ana-
litzar les conclusions de la Oficina Antifrau es va derivar que el servei prestat per la 
concessionària s’havia ajustat en tot moment a l’establert en els Plecs del contracte, 
sense que s’hagués produït cap tipus d’incompliment material ni en termes quan-
titatius ni en termes qualitatius. També es va concloure que els incompliments de 
la concessionària del Plec detectats en un primer moment per l’ACA i després per 
la Oficina Antifrau, no constituïen l’incompliment de cap de les obligacions consi-
derades essencials pel propi contracte ni una causa viable de resolució contractual 
en base a l’establert en el Plec, tot i que sí que podrien ser objecte de penalització, 
com així ha estat. En aquest sentit, us comunico que per resolució del passat dia 21 
de juny, es va imposar a ATLL CGC, SA una penalitat de 4.035.000 € per l’incom-
pliment de les clàusules 18.6, 18.7 i 48 del PCAP. Aquesta resolució encara pot ser 
objecte de recurs per part de la societat concessionària.

d) Pel que fa a les mesures cautelars preses o que cal que prengui el Govern da-
vant qualsevol dels escenaris plantejats, incloent-hi les possibles reserves de pres-
supost per afrontar els costos generats, el Govern prendrà les mesures pertinents, 
d’acord amb la sentència, quan aquesta es produeixi.

e) El Govern es personarà en el cas que jurídicament fos necessari defensar els 
interessos de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de juliol de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre la presumpta contractació irregular d’una 
empresa de consultoria per l’Ajuntament de Girona
361-00002/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 32063).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016.

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 169 del Reglament del Parlament, 
proposa la compareixença davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
President de la Generalitat

Motivació
El Jutjat d’Instrucció 1 de El Vendrell (Baix Penedès), en coordinació amb la Fis-

calia Anticorrupció, ha sol·licitat la pràctica de diligències per investigar l’adjudica-
ció de contractes de diversos ajuntaments catalans a l’empresa de consultoria Efial.

Fruit d’aquestes diligències, en el dia d’avui, s’estan duent a terme registres po-
licials en els Ajuntaments de Tortosa, de l’Ametlla de Mar, de Vandellòs i d’Ascó.

Així mateix, s’ha realitzat un requeriment d’informació a l’Ajuntament de Gi-
rona del que el president de la Generalitat va ser alcalde des del 2011 fins al gener 
d’enguany quan ser ésser investit president de la Generalitat.

Aquesta investigació coneguda avui no és aïllada, sinó que està vinculada i deri-
va d’una investigació judicial més àmplia en relació al presumpte finançament irre-
gular de Convergència Democràtica de Catalunya

Finalitat
Informar de la presumpta contractació irregular de l’Ajuntament de Girona, del 

que el president de la Generalitat va ser alcalde, a una empresa de consultoria que 
està sent investigada judicialment i que pot estar relacionada amb el finançament ir-
regular de Convergència Democràtica de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre les mesures adoptades contra la corrupció 
i les mesures previstes davant la presumpta trama per a la desviació 
de fons públics municipals
361-00003/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 32064).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016.

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 169 del Reglament del Parlament, proposa la compa-
reixença extraordinària i urgent davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
President de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont

Motivació
Operació de la Guàrdia Civil, a instància de la Fiscalia contra la Corrupció i el 

Crim Organitzat, que ha portat a la detenció de dotze persones, entre elles dos exal-
caldes catalans, com a part d’una trama vinculada a presumptes delictes relacionats 
amb la creació de la figura instrumental i fictícia d’Entidades Públicas Empresari-
ales Locales, sense cap activitat específica, mitjançant la qual es desvien fons pú-
blics municipals d’ajuntaments a la citada entitat pública i d’aquesta a una societat 
mercantil privada.

Finalitat
Donar explicacions sobre les mesures dutes a terme pel Govern de la Genera-

litat en contra de la corrupció i sobre les mesures que té previst emprendre davant 
d’aquesta situació. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les línies d’actuació del Pla de salut de Catalunya 2016-2020
355-00041/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Departament de Salut (reg. 32199).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 08.07.2016.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2015
334-00033/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 32250 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 12.07.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que dis-

posa l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, us trameto, adjunta, una còpia en paper i una altra en suport informàtic 
de l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2015.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 7 de juliol de 2016
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/172894.pdf
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4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació dels serveis de manteniment del sistema  
de conferències i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes de 
conferències d’altres sales i de la resta d’instal·lacions audiovisuals 
del Parlament
615-00001/11

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2016

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte dels serveis de man-

teniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes 
de conferències d’altres sales i de la resta d’instal·lacions audiovisuals del Parlament 
(expedient núm. 615-00001/11)

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec de clàusules administra-
tives del contracte dels serveis de manteniment del sistema de conferències i vota-
cions del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències d’altres sales i de la resta 
d’instal·lacions audiovisuals del Parlament, es fa pública la formalització d’aquest 
contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació ordinària.
Expedient núm.: 615-00001/11.

Objecte: 
– Lot 1: Manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessi-

ons i dels sistemes de conferències d’altres sales. Aquest lot engloba el conjunt d’in-
tervencions i subministraments de material adreçats al manteniment dels sistemes 
de conferències i votacions existents de la marca Bosch que no estan subjectes a cap 
garantia durant la vigència d’aquest contracte.

– Lot 2: Manteniment de la resta d’instal·lacions audiovisuals i de difusió (broad-
cast). Aquest lot engloba el manteniment de l’equip audiovisual i de difusió (broadcast) 
existent que no està subjecte a garantia a l’inici del contracte i, si és el cas, d’aquell 
la garantia del qual s’acaba durant la vigència d’aquest contracte, a partir del mo-
ment que finalitza. Aquest lot no inclou el conjunt d’equips que formen part del lot 1.

Empreses adjudicatàries: 
Lot 1: Ditec Comunicaciones, SL
Lot 2: Deinta, SLL

Import del contracte: 
Lot 1: Manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessi-

ons i dels sistemes de conferències d’altres sales, per un import màxim, correspo-
nent a la durada inicial de dotze mesos del contracte, de 15.749 €, que amb el 21% 
d’IVA (3.307,29 €) fan un total de 19.056,29 €.

Aquest preu es desglossa de la manera següent: 
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21% IVA Total

L’oferta econòmica proposada amb relació 
a les tasques d’inventari i documentació 
indicades (partida 1)

3.740 € 785,40 € 4.525,40 €

L’oferta econòmica proposada amb relació 
a les tasques de manteniment preventiu 
indicades (partida 2)

3.150 € 661,50 € 3.811,50 €

L’oferta econòmica proposada amb 
relació als fungibles a subministrar segons 
l’apartat 5.1 del plec de prescripcions 
tècniques (partida 3) 1.359 € 285,39 € 1.644,39 €

L’oferta econòmica proposada amb relació 
al preu per hora per a un tècnic en jornada 
laborable (de dilluns a divendres feiners, 
de 8 h a 22 h), que s’ha d’aplicar en les 
despeses de personal associades al 
manteniment correctiu i altres actuacions

58 €/h 
(Preu màxim: 

7.500 €)

12,18 €/h 
(Preu màxim: 

1.575 €)

70,18 €/h 
(Preu màxim: 

9.075 €)

Lot 2: Manteniment de la resta d’instal·lacions audiovisuals i de difusió (broad-
cast), per un import màxim, corresponent a la durada inicial de dotze mesos del 
contracte, de 98.449,47 €, que amb el 21% d’IVA (20.674,39 €) fan un total de 
119.123,86 €.

Aquest preu es desglossa de la manera següent: 

21% IVA Total

L’oferta econòmica proposada amb relació 
a les tasques d’inventari i documentació 
indicades (partida 1)

4.741,47 € 995,71 € 5.737,18 €

L’oferta econòmica proposada amb relació 
a les tasques de manteniment preventiu 
indicades (partida 2)

3.072,00 € 645,12 € 3.717,12 €

L’oferta econòmica proposada amb 
relació als fungibles a subministrar segons 
l’apartat 5.2 del plec de prescripcions 
tècniques (partida 3) 2.860,00 € 600,60 € 3.460,60 €

L’oferta econòmica proposada amb relació 
al preu per hora per a un tècnic en jornada 
laborable (de dilluns a divendres feiners, 
de 8 h a 22 h), que s’ha d’aplicar en les 
despeses de personal associades al 
manteniment correctiu i altres actuacions

30,00 €/h 
(Preu màxim: 
87.776,00 €)

6,30 €/h 
(Preu màxim: 
18.432,96 €)

36,30 €/h 
(Preu màxim: 
106.208,96 €) 

Data de formalització: 1 de juliol de 2016.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e. f.)
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