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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de mesures fiscals, financeres i administratives
Tram. 200-00034/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 515) p. 11

1.10. Resolucions

Resolució 1017/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la demanda a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de 
la fixació del cabal de manteniment dels trams del Segre
Tram. 250-01387/10
Adopció p. 14

Resolució 1018/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el servei de manteniment de la xarxa ferroviària instal·lat 
a Ripoll
Tram. 250-01450/10
Adopció p. 14

Resolució 1019/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el millorament de la carretera A-14
Tram. 250-01453/10
Adopció p. 15

Resolució 1020/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el millorament de la línia R3 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-01454/10
Adopció p. 15

Resolució 1021/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el desviament del trànsit de la carretera B-500 fora del 
centre urbà de Sant Fost de Campsentelles
Tram. 250-01455/10
Adopció p. 15

Resolució 1022/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 250-01466/10
Adopció p. 16

Resolució 1023/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les actuacions de millorament de la carretera GI-555, entre 
Sils i Massanes, i de la carretera GI-550, entre Arbúcies i Sant 
Hilari Sacalm
Tram. 250-01467/10
Adopció p. 16

Resolució 1024/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la reducció del risc d’accidentalitat a les carreteres BV-
2041, entre Gavà i Begues, C-1415, entre Terrassa i Sentme-
nat, BP-1417, entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, C-16, 
entre Berga i Bagà, i C-59, entre Caldes de Montbui i Moià
Tram. 250-01468/10
Adopció p. 17

Resolució 1025/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el millorament del servei de trens entre Barcelona, Giro-
na i Figueres
Tram. 250-01469/10
Adopció p. 17

Resolució 1026/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració del Pla de contractació pública alimentària
Tram. 250-01095/10
Adopció p. 18

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de mesures 
d’acció positiva a favor del col·lectiu de joves extutelats
Tram. 300-00300/10
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona
Tram. 300-00301/10
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació de les persones de més de quaranta-
cinc anys
Tram. 300-00302/10
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre la problemàtica del 
«sensellarisme»
Tram. 300-00303/10
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre els plans de millora de 
barris i d’àrees urbanes
Tram. 300-00304/10
Substanciació p. 18

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de garantia del temps màxim de 
resposta en l’atenció sanitària
Tram. 202-00081/10
Debat de totalitat p. 19
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 19
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 200-00039/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 19
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 21
Ponència per a elaborar l’Informe p. 22

Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 200-00040/10
Debat de totalitat p. 23
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini per a proposar compareixences p. 23

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
Tram. 200-00043/10
Text presentat p. 23
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i 
acord de reducció dels terminis p. 31

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de de-
sembre, d’estadística de Catalunya
Tram. 200-00044/10
Text presentat p. 31
Tramitació pel procediment d’urgència p. 41

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 202-00052/10
Rectificació de les esmenes a l’articulat presentades 
(BOPC 544) p. 41

Proposició de llei de modificació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 41

Proposició de llei de garantia de l’assistència sani-
tària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 202-00080/10
Debat de totalitat p. 41
Retirada de les esmenes a la totalitat presentades pel GP 
CiU i pel GP PPC p. 41
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini per a proposar compareixences p. 41

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00091/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 42

Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa
Tram. 202-00092/10
Presentació p. 42

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig del nou currículum 
de religió a l’educació obligatòria i al batxillerat
Tram. 250-01496/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’abocador de Cruïlles
Tram. 250-01497/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució de condemna dels fets que 
es van produir en el Carnaval del 2015 a Solsona
Tram. 250-01498/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la mort de dos joves a 
les Llosses el 14 de gener de 2015 i la revisió dels protocols 
d’actuació per a les emergències en zones no urbanes
Tram. 250-01499/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el Pla de gestió d’es-
pais naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020
Tram. 250-01500/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’esclerosi múltiple
Tram. 250-01501/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el projecte museogrà-
fic del centre d’interpretació d’art rupestre del Cogul
Tram. 250-01502/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’increment dels objec-
tius previstos en e Pla d’energia i canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020
Tram. 250-01503/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7 per al peatges de Vinaròs, Ulldecona i Alcanar i el 
de l’Hospitalet de l’Infant i Móra d’Ebre
Tram. 250-01504/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’igualtat per a equilibrar la presència d’homes i dones en 
els consells de direcció de les empreses
Tram. 250-01505/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre els talls de subminis-
trament elèctric a Torregrossa
Tram. 250-01506/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la realització d’audito-
ries de gestió per la Sindicatura de Comptes
Tram. 250-01507/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
matriculació dels infants en situació de desemparament i 
acolliment familiar als centres educatius
Tram. 250-01508/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la correcció de les de-
ficiències de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Puig-
cerdà
Tram. 250-01509/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la provisió de llocs de 
treball al sector de trànsit del Pirineu dels Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 250-01510/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre els informes de la Uni-
versitat de Stanford i del Massachusetts Institute of Techno-
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logy relatius a la responsabilitat de les injeccions de gas del 
projecte Castor
Tram. 250-01511/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Antoni Gaudí a l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01512/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Ausiàs March a l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01513/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Beethoven a l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet
Tram. 250-01514/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Ferran de Sagarra a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01515/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Fray Luis de León a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01516/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Jaume Salvatella a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01517/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres del Centre d’Educació Especial Josep Sol a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01518/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Les Palmeres a l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01519/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Lluís Millet a l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet
Tram. 250-01520/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Pallaresa a l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-01521/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Miguel de Unamuno a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01522/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Mercè Rodoreda a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01523/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Tanit a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-01524/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Primavera a l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet
Tram. 250-01525/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Rosselló Pòrcel i l’Escola Salvat Papasseit 
a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01526/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Sagrada Família a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01527/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Serra de Marina a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01528/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Torre Balldovina a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01529/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Wagner a l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-01530/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola Santa Coloma a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01531/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’Escola d’Adults Singuerlín a l’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet
Tram. 250-01532/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Antoni Gaudí, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01533/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Ausiàs March, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01534/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Banús, de Santa Colo-
ma de Gramenet
Tram. 250-01535/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Beethoven, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01536/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49
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Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola d’Adults Fondo, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01537/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el pagament de la 
despesa efectiva de les obres a l’Escola d’Adults Singuerlín, 
de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01538/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres al Centre d’Educació Especial 
Ferran de Sagarra, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01539/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Fray Luis de León, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01540/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Jaume Salvatella, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01541/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres al Centre d’Educació Especial 
Josep Sol, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01542/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Lluís Millet, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01543/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Mercè Rodoreda, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01544/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Miguel de Unamuno, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01545/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Pallaresa, de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01546/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Les Palmeres, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01547/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Primavera, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01548/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Riera Alta, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01549/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Rosselló Pòrcel i l’Es-
cola Salvat Papasseit, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01550/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Sagrada Família, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01551/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Sant Just, de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01552/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Santa Coloma, de San-
ta Coloma de Gramenet
Tram. 250-01553/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Serra de Marina, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01554/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Tanit, de Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-01555/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Torre Balldovina, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01556/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el pagament de la des-
pesa efectiva de les obres a l’Escola Wagner, de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-01557/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució de queixa al Parlament Euro-
peu per la concessió d’un premi Ciutadà Europeu de l’Any a 
Societat Civil Catalana
Tram. 250-01558/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola Madrenc, de Vilablareix
Tram. 250-01559/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre una piulada del secre-
tari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 250-01560/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre una piulada del secre-
tari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 250-01561/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la previsió dels fenò-
mens meteorològics que puguin afectar el trànsit i l’elabora-
ció d’un protocol d’actuació coordinat
Tram. 250-01562/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
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Proposta de resolució sobre l’emissió de progra-
mació infantil i juvenil en anglès subtitulada en les llengües 
maternes majoritàries
Tram. 250-01563/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el transport escolar
Tram. 250-01564/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la discriminació lin-
güística del català per membres dels cossos policials de 
l’Estat
Tram. 250-01565/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la protecció dels de-
fensors dels drets humans a Mèxic
Tram. 250-01566/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’assignació pressu-
postària de l’Hospital de Mataró per al 2015
Tram. 250-01567/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució de rebuig de la sentència 
del Tribunal Constitucional que anul·la les competències del 
Síndic de Greuges com a Autoritat Catalana per a la Preven-
ció de la Tortura
Tram. 250-01568/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre el servei de manteni-
ment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01570/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
glossaris en diverses llengües als llibres de text
Tram. 250-01571/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’extensió de la valide-
sa de la targeta de transport T-12 fins als setze anys
Tram. 250-01572/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre els mecanismes de 
transparència, participació, coresponsabilitat i informació 
interna dels centres de recerca i els parcs científics
Tram. 250-01573/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’aprovació del Decret 
de creació del Parc Natural del Massís del Garraf
Tram. 250-01574/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de 
treball temporal per a establir un marc català de qualitat de 
les pràctiques no laborals
Tram. 250-01575/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’adequació a la lega-
litat de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques
Tram. 250-01576/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució de suport a la Resolució del 
Parlament Europeu sobre la situació a Veneçuela
Tram. 250-01577/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució de solidaritat amb el poble 
sahrauí i de suport al seu dret a l’autodeterminació
Tram. 250-01578/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la difusió dels contin-
guts d’iCat.cat per la freqüència modulada
Tram. 250-01579/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el centre de recerca 
Agrotecnio
Tram. 250-01580/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre les mesures per a evi-
tar l’abocament d’aigües fecals a la desembocadura del Foix 
a Cubelles
Tram. 250-01581/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la dotació dels Mossos 
d’Esquadra amb pistoles Taser
Tram. 250-01583/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció d’una presa al congost de Mont-rebei
Tram. 250-01607/10
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el tancament de l’em-
presa Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses
Tram. 250-01608/10
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la declaració del mas-
sís de Garraf com a parc natural
Tram. 250-01609/10
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el centre de dia i casal 
de la gent gran de Blancafort
Tram. 250-01610/10
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la situació dels treba-
lladors de Badalona Serveis Assistencials
Tram. 250-01611/10
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució de suport a la tasca de de-
fensa dels drets humans duta a terme per persones i orga-
nitzacions guatemalenques
Tram. 250-01612/10
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el projecte per a instal-
lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet
Tram. 250-01613/10
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’elec-
cions al Centre de la Propietat Forestal
Tram. 250-01614/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la incorporació de la 
Fundació Acció Natura i de l’Institut de Medi Ambient de la 
Universitat de Girona a la Comissió de Seguiment de l’Inven-
tari de Boscos Singulars
Tram. 250-01615/10
Presentació p. 56
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Tordera
Tram. 250-01616/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la compensació als ra-
maders pels perjudicis que els causa la fauna salvatge i so-
bre el control de la població d’espècies cinegètiques
Tram. 250-01617/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la coordinació amb 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles amb relació als 
casos d’immobles ocupats que es lloguen a tercers
Tram. 250-01618/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la incoació d’un expe-
dient sancionador a l’empresa Puigfel i la declaració de ca-
ducitat de la concessió a Almar del 1963
Tram. 250-01619/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre el recompte anual de 
les persones que no tenen un espai físic per a viure-hi
Tram. 250-01620/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la modificació de les ac-
cepcions dels termes «subnormal», «mongolisme» i «mon-
gòlic» en els diccionaris normatius català i espanyol i en el 
tesaurus europeu
Tram. 250-01621/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el concurs de trasllat 
de personal estatutari aprovat per l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-01622/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la preservació de la 
documentació judicial en suport magnètic o en altres su-
ports que permetin de recuperar-la
Tram. 250-01623/10
Presentació p. 64

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les comarques gironines
Tram. 302-00274/10
Esmenes presentades p. 65

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la gestió de l’aigua
Tram. 302-00275/10
Esmenes presentades p. 71

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les conseqüències econòmiques i socials de la política 
d’infraestructures
Tram. 302-00276/10
Esmenes presentades p. 74

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la sanitat pública
Tram. 302-00277/10
Esmenes presentades p. 77

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les darreres decisions del Departament de Salut
Tram. 302-00278/10
Esmenes presentades p. 83

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la gestió sanitària i la utilització de mitjans públics
Tram. 302-00279/10
Esmenes presentades p. 85

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’esports
Tram. 302-00280/10
Esmenes presentades p. 87

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les persones en situ-
ació de dependència o amb discapacitat i les entitats que 
hi treballen
Tram. 300-00305/10
Presentació p. 88

Interpel·lació al Govern sobre les condicions labo-
rals, de salut i de seguretat dels treballadors
Tram. 300-00306/10
Presentació p. 88

Interpel·lació al Govern sobre l’orientació per a l’apli-
cació, en l’àmbit local, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 300-00307/10
Presentació p. 88

Interpel·lació al Govern sobre la política energètica
Tram. 300-00308/10
Presentació p. 89

Interpel·lació al Govern sobre la investigació judicial 
en la sanitat pública
Tram. 300-00309/10
Presentació p. 89

Interpel·lació al Govern sobre la integració dels im-
migrants als barris
Tram. 300-00310/10
Presentació p. 89

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració de la presidència del Parlament de Ca-
talunya sobre l’emergència humanitària plantejada per la cri-
si migratòria a la Mediterrània
Tram. 401-00033/10
Lectura en el Ple p. 90

Declaració de la presidència del Parlament de Ca-
talunya de suport al Nepal pels estralls ocasionats pel terra-
trèmol del 25 d’abril de 2015
Tram. 401-00034/10
Lectura en el Ple p. 90

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 835/X, so-
bre els incompliments de la normativa sobre seguretat de la 
maquinària industrial
Tram. 290-00750/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 90

Control del compliment de la Resolució 870/X, so-
bre el funcionament de l’Hospital de Sant Joan Despí Moi-
sès Broggi
Tram. 290-00783/10
Sol·licitud de pròrroga p. 91
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 91

Control del compliment de la Resolució 871/X, sobre 
el contracte per a la gestió de l’Hospital General de Catalu-
nya, sobre l’activitat de la Corporació Sanitària Parc Taulí, so-
bre la construcció del centre d’atenció primària de Can Llong, 
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de Sabadell, i sobre l’accés compartit a les històries clíniques 
a Sabadell
Tram. 290-00784/10
Sol·licitud de pròrroga p. 91
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 92

Control del compliment de la Resolució 872/X, so-
bre la gestió dels serveis d’atenció primària de pediatria i de 
salut sexual i reproductiva de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 290-00785/10
Sol·licitud de pròrroga p. 92
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 92

Control del compliment de la Resolució 873/X, so-
bre el funcionament de l’Hospital de Viladecans i sobre la 
derivació d’activitat a l’Hospital General del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat
Tram. 290-00786/10
Sol·licitud de pròrroga p. 92
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 92

Control del compliment de la Resolució 874/X, so-
bre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans i sobre la dotació 
dels recursos necessaris per a garantir la prestació dels ser-
veis assignats
Tram. 290-00787/10
Sol·licitud de pròrroga p. 93
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 93

Control del compliment de la Resolució 875/X, so-
bre la integritat dels serveis sanitaris públics a la Regió Sani-
tària Camp de Tarragona
Tram. 290-00788/10
Sol·licitud de pròrroga p. 93
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 93

Control del compliment de la Resolució 876/X, so-
bre el pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet
Tram. 290-00789/10
Sol·licitud de pròrroga p. 93
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 93

Control del compliment de la Resolució 877/X, so-
bre el finançament dels medicaments per al tractament de 
malalties metabòliques
Tram. 290-00790/10
Sol·licitud de pròrroga p. 94
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 94

Control del compliment de la Resolució 878/X, so-
bre el garantiment dels serveis públics de salut, sobre la 
preservació de les condicions laborals dels professionals 
sanitaris i sobre el garantiment dels recursos destinats a 
l’Hospital de Bellvitge
Tram. 290-00791/10
Sol·licitud de pròrroga p. 94
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 94

Control del compliment de la Resolució 879/X, so-
bre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida 
dels celíacs
Tram. 290-00792/10
Sol·licitud de pròrroga p. 95
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 95

Control del compliment de la Resolució 881/X, so-
bre el servei d’ambulàncies al Montsià
Tram. 290-00794/10
Sol·licitud de pròrroga p. 95
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 95

Control del compliment de la Resolució 882/X, so-
bre el manteniment dels serveis de suport vital bàsic i de su-
port vital avançat al Vallès Occidental
Tram. 290-00795/10
Sol·licitud de pròrroga p. 95
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 95

Control del compliment de la Resolució 887/X, so-
bre la presentació d’un pla de pagaments a les entitats que 
gestionen serveis residencials per a infants, gent gran i per-
sones amb discapacitat
Tram. 290-00798/10
Sol·licitud de pròrroga p. 96
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 96

Control del compliment de la Resolució 899/X, so-
bre la implantació progressiva al Baix Llobregat d’un siste-
ma d’atenció descentralitzada del Servei d’Intervenció Es-
pecialitzada (SIE) contra la violència masclista
Tram. 290-00810/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 96

Control del compliment de la Resolució 900/X, so-
bre la rehabilitació de l’Escola Pau Casals, de Rubí
Tram. 290-00811/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 96

Control del compliment de la Resolució 901/X, so-
bre la disposició d’un tècnic d’educació infantil a les escoles 
públiques
Tram. 290-00812/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 97

Control del compliment de la Resolució 902/X, so-
bre els serveis escolars de menjador i de transport escolar 
per als alumnes que viuen en poblacions sense escola, en 
nuclis de població allunyats o en zones rurals
Tram. 290-00813/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 97

Control del compliment de la Resolució 903/X, so-
bre les escoles municipals de música i dansa i els conser-
vatoris
Tram. 290-00814/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 97

Control del compliment de la Resolució 904/X, so-
bre el compliment del marc vigent en matèria laboral respec-
te al personal docent municipal adscrit al Consorci d’Educa-
ció de Barcelona
Tram. 290-00815/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 98

Control del compliment de la Resolució 964/X, rela-
tiva a l’Informe de fiscalització 27/2014, sobre la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva
Tram. 290-00868/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 98

Control del compliment de la Resolució 966/X, so-
bre els plans estratègics de serveis socials
Tram. 290-00870/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 107

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 141/X, sobre 
l’execució dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i 
les perspectives per al 2015
Tram. 390-00141/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 107

Control del compliment de la Moció 146/X, sobre el 
suport a la innovació en els processos productius
Tram. 390-00146/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 107

Control del compliment de la Moció 164/X, sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació juvenil
Tram. 390-00164/10
Sol·licitud de pròrroga p. 113
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 113
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Control del compliment de la Moció 165/X, sobre 
política industrial
Tram. 390-00165/10
Sol·licitud de pròrroga p. 113
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 114

Control del compliment de la Moció 166/X, sobre 
l’esport
Tram. 390-00166/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 114

Control del compliment de la Moció 167/X, sobre 
les polítiques transversals amb relació a la violència contra 
les dones
Tram. 390-00167/10
Sol·licitud de pròrroga p. 116
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 117

Control del compliment de la Moció 169/X, sobre 
els dipòsits en entitats de crèdit i llur impacte en l’execució 
de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2014
Tram. 390-00169/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 117

Control del compliment de la Moció 172/X, sobre 
transparència i contractació en el sistema sanitari
Tram. 390-00172/10
Sol·licitud de pròrroga p. 118
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 119

Control del compliment de la Moció 174/X, sobre 
l’acció exterior
Tram. 390-00174/10
Sol·licitud de pròrroga p. 119
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 119

Control del compliment de la Moció 195/X, sobre 
les desigualtats i el sistema educatiu
Tram. 390-00195/10
Designació de la Comissió competent p. 119

Control del compliment de la Moció 196/X, sobre 
els menjadors escolars
Tram. 390-00196/10
Designació de la Comissió competent p. 119

Control del compliment de la Moció 197/X, sobre 
les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran
Tram. 390-00197/10
Designació de la Comissió competent p. 119

Control del compliment de la Moció 198/X, sobre el 
deute amb els ajuntaments
Tram. 390-00198/10
Designació de la Comissió competent p. 119

Control del compliment de la Moció 199/X, sobre la 
inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat
Tram. 390-00199/10
Designació de la Comissió competent p. 120

Control del compliment de la Moció 200/X, sobre 
les actuacions previstes per a completar el traspàs de com-
petències al Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Tram. 390-00200/10
Designació de la Comissió competent p. 120

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural sobre la situació creada per la de-
finició d’«agricultor en actiu» que estableix el Reial decret 

1075/2014 i la seva repercussió en els ajuts dels fons eu-
ropeus
Tram. 354-00405/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Ramon Tremosa, 
en representació de Convergència i Unió, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l’àm-
bit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01200/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Francesc Gambús, 
en representació de Convergència i Unió, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l’àm-
bit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01201/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Ter-
ricabras, en representació d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics 
perquè informi sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01202/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Maragall, en 
representació d’Esquerra Republicana de Catalunya, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics perquè infor-
mi sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01203/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Javier López, en 
representació del Partit dels Socialistes de Catalunya, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics perquè infor-
mi sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01204/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Urtasun, en 
representació d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i 
Alternativa, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgè-
nics perquè informi sobre l’àmbit d’actuació de la Subco-
missió
Tram. 356-01205/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Santiago Fisas, 
en representació del Partit Popular de Catalunya, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics perquè informi so-
bre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01206/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Javier Nart, en re-
presentació de Ciutadans, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics perquè informi sobre l’àmbit d’actuació de 
la Subcomissió
Tram. 356-01207/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

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

Sessió informativa de la Comissió de la Infància 
amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el pri-
mer any de desplegament del Pacte per a la infància a Ca-
talunya
Tram. 355-00166/10
Substanciació p. 121

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el con-
seller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
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Natural sobre la situació creada per la definició d’«agricultor 
en actiu» que estableix el Reial decret 1075/2014 i la seva re-
percussió en els ajuts dels fons europeus
Tram. 355-00221/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 122

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

Compareixença de Xavier Corominas Rovira, arqui-
tecte i urbanista, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00895/10
Substanciació p. 122

Compareixença de Xavier Pujol Artigas, de Ficosa, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00898/10
Substanciació p. 122

Compareixença de Ricard Puignou Vigo, de Certio, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00899/10
Substanciació p. 122

Compareixença del director general de Desenvolu-
pament Rural davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar les mesures 
previstes per a eradicar el caragol poma
Tram. 357-01178/10
Substanciació p. 122

Compareixença de representants de la Coordinació 
Intercentres de Recerca davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a presentar la plataforma i explicar el pa-
per dels investigadors i treballadors en el sistema de recer-
ca català
Tram. 357-01344/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’una representació de la Funda-
ció El Llindar davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats per a informar sobre la col·laboració del Departament 
d’Ensenyament amb la Fundació per a crear una nova mo-
dalitat formativa en centres de segona oportunitat
Tram. 357-01345/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de Meritxell Ruiz, directora general 
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats per a explicar el projecte de 
regulació d’ús dels dispositius de telefonia mòbil als centres 
educatius per al curs 2015-2016
Tram. 357-01346/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Josep Anton Planell, rector de la 
Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats per a presentar la memòria anual i ex-
plicar les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya
Tram. 357-01347/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Jaume Casals Pons, rector de 
la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats per a informar sobre la consolidació del 
projecte docent i de recerca de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 357-01348/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de la directora general d’Infantil i 
Primària davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
per a informar sobre la situació dels alumnes amb disca-

pacitat intel·lectual lleu o moderada en finalitzar l’educació 
secundària obligatòria
Tram. 357-01350/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Ramon Tremosa, en represen-
tació de Convergència i Unió, davant la Subcomissió d’Es-
tudi dels Transgènics per a informar sobre l’àmbit d’actuació 
de la Subcomissió
Tram. 357-01354/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Francesc Gambús, en repre-
sentació de Convergència i Unió, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics per a informar sobre l’àmbit d’ac-
tuació de la Subcomissió
Tram. 357-01355/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Josep Maria Terricabras, en re-
presentació d’Esquerra Republicana de Catalunya, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics per a informar sobre 
l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 357-01356/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença d’Ernest Maragall, en representa-
ció d’Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics per a informar sobre l’àm-
bit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 357-01357/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença de Javier López, en representació 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, davant la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics per a informar sobre l’àmbit 
d’actuació de la Subcomissió
Tram. 357-01358/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença d’Ernest Urtasun, en representa-
ció d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa, 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics per a infor-
mar sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 357-01359/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de Santiago Fisas, en representa-
ció del Partit Popular de Catalunya, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics per a informar sobre l’àmbit d’ac-
tuació de la Subcomissió
Tram. 357-01360/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de Javier Nart, en representació de 
Ciutadans, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics 
per a informar sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 357-01361/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 54
Convocada per al 5 de maig de 2015 p. 124

4.80. Síndic de Greuges

Resolució de 13 d’abril de 2015, sobre les indemnit-
zacions per raó del servei
Coneixement p. 125
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de mesures fiscals, financeres i adminis-
tratives
Tram. 200-00034/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 515)

En el BOPC 515,

A la pàgina 5, a l’índex.

On hi diu: 

«Títol VII. Mesures administratives en matèria de tu
risme, consum i equipaments comercials

Article 93. Modificació de la Llei 13/2002 (Turisme de 
Catalunya)

Article 94. Modificació de la Llei 20/2010 (Codi de 
con sum de Catalunya)

Article 95. Modificació del Decret llei 1/2009 (Equipa
ments comercials)»

Hi ha de dir: 

«Títol VII. Mesures administratives en matèria de tu
risme, consum i equipaments comercials

Article 93. Modificació de la Llei 13/2002 (Turisme de 
Catalunya)

Article 94. Modificació de la Llei 22/2010 (Codi de 
consum de Catalunya)

Article 95. Modificació del Decret llei 1/2009 (Equi
paments comercials)»

A la pàgina 7.

Al paràgraf cinquè del preàmbul.

Cal suprimir: 

«Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, s’amplia l’exempció establerta actualment per 
als joves de fins a setze anys a tots els menors d’edat.»

Al paràgraf tretzè del preàmbul.

Cal suprimir tot el paràgraf: 

«En l’àmbit de la negociació col·lectiva i de representa
ció i participació institucional, es crea la Mesa General 
de Negociació dels empleats públics de l’Administra
ció de la Generalitat i del seu sector públic, amb la vo
luntat de fer possible la legítima negociació col·lectiva 

en àmbits en què actualment no hi ha representació 
sindical del sector públic, com és el cas de la negocia
ció de les matèries que s’han d’incorporar al projecte 
de llei de pressupostos corresponent.»

A la pàgina 8, al paràgraf vintiunè del preàmbul.

Cal suprimir: 

«S’estableixen amb rang legal les condicions en què 
s’han de prestar els serveis turístics de transport de vi
atgers per carretera, atesa l’evolució experimentada pel 
sector d’ençà de la promulgació de la Llei 12/1987, del 
28 de maig, de regulació del transport de viatgers per 
carretera mitjançant vehicles de motor.»

A la pàgina 9, al paràgraf vintitresè del preàmbul.

On hi diu: 

«També es modifiquen la Llei 20/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya, a fi de reduir l’im
port de les sancions en determinades circumstàncies, 
com ara la conformitat amb la proposta de resolució 
del presumpte infractor o el pagament en un termini 
de quinze dies des de la notificació d’aquesta o de la 
resolució; i el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials.»

Hi ha de dir: 

«També es modifiquen la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya, a fi de reduir l’im
port de les sancions en determinades circumstàncies, 
com ara la conformitat amb la proposta de resolució 
del presumpte infractor o el pagament en un termini 
de quinze dies des de la notificació d’aquesta o de la 
resolució; i el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials.»

A la pàgina 10, a l’article 2.

On hi diu: 

«Si els usuaris d’aigua per a l’abastament a tercers no 
opten expressament pel sistema d’estimació directa o 
no presenten les dades exigides perquè es pugui aplicar, 
s’entén que hi renuncien expressament a favor de l’esti
mació objectiva, llevat dels casos dels usuaris que utilit
zen més de cent mil metres cúbics d’aigua anuals, dels 
quals lliuren un volum per a usos domèstics no superi
or al 75% del volum total lliurat, i dels quals efectuen 
subministrament d’aigua en alta, en què la base s’ha de 
determinar en tot cas pel sistema d’estimació directa.»

Hi ha de dir: 

«Si els usuaris de l’aigua per a abastament a tercers no 
opten expressament pel sistema d’estimació directa o 
no presenten les dades exigides perquè es pugui apli
car, s’entén que hi renuncien expressament a favor de 
l’estimació objectiva, llevat dels casos dels usuaris que 
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utilitzen més de cent mil metres cúbics d’aigua anuals, 
dels usuaris que lliuren un volum per a usos domèstics 
no superior al 75% del volum total lliurat, i dels usua ris 
que efectuen subministrament d’aigua en alta, en què 
la base s’ha de determinar en tot cas pel sistema d’es
timació directa.»

A la pàgina 12, a l’article 6.

On hi diu: 

«72 bis.7 El càlcul del tipus de gravamen individualit
zat basat en la càrrega contaminant correspon a l’ex
pressió següent: 

[...]

i: són cadascun dels paràmetres de contaminació esta
blerts per l’article 72.1.

[...]

Ci: és la concentració de cadascun dels paràmetres de 
contaminació establerts per l’apartat 1 d’aquest article, 
per a les aigües abocades.

[...]

Ei: és la concentració de cadascun dels paràmetres de 
contaminació establerts per l’apartat 1 per a les aigües 
d’entrada. [...]

Kdi: és el coeficient de dilució, aplicable als aboca
ments directes a mar fets mitjançant instal·lacions de 
sanejament privades, atenent els diferents paràmetres 
de contaminació especificats per l’apartat 1 d’aquest 
article:»

Hi ha de dir: 

«72 bis.7 El càlcul del tipus de gravamen individualit
zat basat en la càrrega contaminant correspon a l’ex
pressió següent: 

[...]

i: són cadascun dels paràmetres de contaminació esta
blerts per l’article 72.bis.4.

[...]

Ci: és la concentració de cadascun dels paràmetres de 
contaminació establerts per l’apartat 4 d’aquest article, 
per a les aigües abocades.

(..)

Ei: és la concentració de cadascun dels paràmetres de 
contaminació establerts per l’apartat 4 per a les aigües 
d’entrada. [...]

Kdi: és el coeficient de dilució, aplicable als aboca
ments directes a mar fets mitjançant instal·lacions de 
sanejament privades, atenent els diferents paràmetres 
de contaminació especificats per l’apartat 4 d’aquest 
article:»

A la pàgina 13, a l’article 7, apartat 1.

On hi diu: 

Tipus d’establiment Potència Import Unitat

Grup 1 > = 50 MW 0,00599 euros/KWh
Grup 2* < 50 MW 0,00396 euros/KWh

Hi ha de dir: 

Tipus d’establiment Potència Import Unitat

Grup 1 > = 50 MW 0,00599 euros/kWh
Grup 2* < 50 MW 0,00396 euros/kWh

A la pàgina 44, a l’article 74, apartat 6.

On hi diu: 

«6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 59 de la Llei 
15/1990, que resta redactat de la manera següent: 

«2. D’acord amb el que estableix l’apartat 1, els actes 
dictats pels òrgans centrals de direcció i gestió del Ser
vei Català de la Salut poden ésser objecte de recurs 
d’alçada davant el conseller de Salut, i els dels òrgans 
de direcció i gestió de les regions sanitàries, davant el 
director del Servei Català de la Salut. Les resolucions 
del recurs ordinari exhaureixen, en ambdós casos, la 
via administrativa.»

Hi ha de dir: 

«6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 59 de la Llei 
15/1990, que resta redactat de la manera següent: 

«2. D’acord amb el que estableix l’apartat 1, els actes 
dictats pels òrgans centrals de direcció i gestió del Ser
vei Català de la Salut poden ésser objecte de recurs 
d’alçada davant el conseller de Salut, i els dels òrgans 
de direcció i gestió de les regions sanitàries, davant el 
director del Servei Català de la Salut. Les resolucions 
del recurs d’alçada exhaureixen, en ambdós casos, la 
via administrativa.»

A la pàgina 46, a l’article 78, apartats 4 i 5.

On hi diu: 

«4. Es modifica l’apartat 2 bis de l’article 10 de la Llei 
12/1981, que resta redactat de la manera següent: 

«2 bis. Els òrgans competents per imposar les san cions 
són: 

[...]

»c) El secretari o la secretària del departament compe-
tent en matèria de protecció dels espais afectats per ac
tivitats extractives, per a les sancions corresponents a 
infraccions molt greus.»

5. Es modifica l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 12/1981, 
que resta redactat de la manera següent: 
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«5. El secretari o la secretària del departament compe-
tent en matèria de protecció d’espais naturals afectats 
per activitats extractives, [...].»

Hi ha de dir: 

«4. Es modifica l’apartat 2 bis de l’article 10 de la Llei 
12/1981, que resta redactat de la manera següent: 

«2 bis. Els òrgans competents per imposar les san cions 
són: 

[...]

» c) El secretari o la secretària competent en matèria 
de protecció dels espais afectats per activitats extrac
tives, per a les sancions corresponents a infraccions 
molt greus.»

5. Es modifica l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 12/1981, 
que resta redactat de la manera següent: 

«5. El secretari o la secretària competent en matèria de 
protecció d’espais naturals afectats per activitats ex
tractives, [...].»

A la pàgina 47, a l’article 80, apartat 4.

On hi diu: 

«4. Es modifica l’article 63 de la Llei 20/2009, que res
ta redactat de la manera següent: 

«Article 63. Procediment i abast de la revisió

»1. [...]

»Per a les activitats de l’annex I.2 i II, la revisió peri
òdica de les autoritzacions de les llicències s’inicia a 
instància de part, [...]»

Hi ha de dir: 

«4. Es modifica l’article 63 de la Llei 20/2009, que res
ta redactat de la manera següent: 

«Article 63. Procediment i abast de la revisió

»1. [...]

»Per a les activitats de l’annex I.2 i II, la revisió peri
òdica de les autoritzacions i de les llicències s’inicia a 
instància de part, [...]»

A la pàgina 52, a l’article 81, apartat 1.

On hi diu: 

«1. Es modifica l’article 3.3.f del text refós de la Llei 
reguladora dels residus, aprovat pel Decret legisla
tiu1/2009, del 21 de juliol, que resta redactat de la ma
nera següent: 

«Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge 
selectius de productes per a la reutilització i de residus 
municipals per a tractaments posteriors: la preparació 
per a la reutilització, la valorització i la disposició final.»

Hi ha de dir: 

«1. Es modifica l’article 3.3.f del text refós de la Llei 
reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2009, del 21 de juliol, que resta redactat de la mane
ra següent: 

“Deixalleria: Centre de recepció i emmagatzematge 
selectius de productes per a la seva reutilització i de 
residus municipals per als seus tractaments posteriors: 
preparació per a la reutilització, valorització i disposi
ció final. [...]»

A la pàgina 56, a l’article 82.

On hi diu: 

«Es modifica la lletra b de l’apartat 4 de l’article 15 de la 
Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció del medi 
ambient, que resta redactada de la manera següent: [...].»

Hi ha de dir: 

«Es modifica la lletra b de l’apartat 4 de l’article 15 de 
la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de 
l’ambient atmosfèric, que resta redactada de la manera 
següent: [...].»

A la pàgina 64, a l’article 93, apartat 16.

On hi diu: 

»16. Es modifica l’article 97 de la Llei 13/2002, que 
resta redactat de la manera següent: 

[...]

2. La resolució que ordeni el tancament de les empre
ses, els establiments i els habitatges d’ús turístic, o 
n’ordeni el cessament de l’activitat, ha de determinar la 
impossibilitat d’instar un nou procediment amb el ma
teix objecte durant un període d’un any.»

Hi ha de dir: 

»16. Es modifica l’article 97 de la Llei 13/2002, que 
resta redactat de la manera següent: 

[...]

2. La resolució que ordeni el tancament de les empre
ses, els establiments i els habitatges d’ús turístic, o 
n’ordeni el cessament de l’activitat, ha de determinar la 
impossibilitat d’instar un nou procediment d’habilita-
ció amb el mateix objecte durant un període d’un any.»

A la pàgina 66, a l’article 94.

On hi diu: 

«Article 94. Modificació de la Llei 20/2010 (Codi de 
consum de Catalunya)

S’afegeix un article, el 33310, a la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, amb el 
text següent: 



4 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 561

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 14

«33310 Reducció de les sancions [...]»

Hi ha de dir: 

«Article 94. Modificació de la Llei 22/2010 (Codi de 
consum de Catalunya)

S’afegeix un article, el 33311, a la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, amb el 
text següent: 

«33311 Reducció de les sancions [...]»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1017/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la demanda a la Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre de la fixació del cabal de mante-
niment dels trams del Segre
Tram. 250-01387/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 37, 22.04.2015, DSPC-C 704

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la demanda a la Confede
ració Hidrogràfica de l’Ebre de la fixació del cabal de 
manteniment dels trams del Segre d’acord amb la Di
rectiva marc de l’aigua (tram. 25001387/10), presen
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
que fixi el cabal de manteniment dels trams del riu Se
gre, d’una manera científicament justificada, de ma
nera que mantingui una mínima estructura i el funci
onament de l’ecosistema fluvial en tot el seu trajecte, 
estimat entre 14 i 18 m3/s, tenint en compte els apro
fitaments agrícoles i els regadius, de gran importància 
per a les terres de Lleida.

b) Exigir a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la 
constitució d’una taula de concertació entre totes les 
parts: les institucions públiques, els partits polítics, 
les empreses, la universitat i els moviments socials, 
d’acord amb la normativa vigent recollida en l’article 

18.3 del Reglament de la planificació hidrològica es
tatal.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

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

Resolució 1018/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el servei de manteniment de la xarxa 
ferroviària instal·lat a Ripoll
Tram. 250-01450/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 37, 22.04.2015, DSPC-C 704

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el servei de manteniment 
de la xarxa ferroviària de Ripoll (tram. 25001450/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè 
aquest: 

a) Insti l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàri
es (Adif) a facilitar a l’Ajuntament de Ripoll la veraci
tat de la informació de tancament del servei de mante
niment de la xarxa ferroviària instal·lat a Ripoll.

b) Insti Adif a exposar els motius i les justificacions de 
tancament del servei, i les dades necessàries per a va
lorar la decisió adoptada, i també els estudis i informes 
que s’hagin elaborat per a l’adopció de la mesura de 
supressió del servei de manteniment de la xarxa ferro
viària instal·lat a Ripoll.

c) Insti el Ministeri de Foment a adoptar les mesures 
necessàries per a evitar que Adif suprimeixi el servei 
de manteniment de la xarxa ferroviària instal·lat a Ri
poll, i a continuar prestant aquest servei des de la capi
tal de la comarca del Ripollès.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Defensar davant el Govern de l’Estat la continuïtat 
de prestació del servei de manteniment de la xarxa fer
roviària des de Ripoll.

b) Notificar el contingut d’aquesta resolució a Adif, al 
Ministeri de Foment, al Govern de la Generalitat, als 
grups polítics amb representació al Congrés dels Di
putats, als grups polítics amb representació al Parla
ment de Catalunya, al Consell Comarcal del Ripollès 
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i a l’Ajuntament de Ripoll perquè en tinguin coneixe
ment i a l’efecte que correspongui.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

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

Resolució 1019/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el millorament de la carretera A-14
Tram. 250-01453/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 37, 22.04.2015, DSPC-C 704

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el millorament de la car
retera A14 (tram. 25001453/10), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Govern de l’Estat que: 

a) Liciti tan aviat com sigui possible les obres corres
ponents al tram de la carretera A14, que va des d’Al
menar fins a Alfarràs –límit de província–, el projecte 
del qual ja està enllestit.

b) Agiliti al màxim la redacció dels projectes ja adjudi
cats –alguns des del 2008– en els trams de la carretera 
A14, que anirien des del límit de província fins a So
peira, i faci que es puguin licitar les obres dins el 2016.

c) Agiliti els estudis informatius dels trams pendents 
–de Sopeira a la boca sud del túnel de Vielha i de la 
boca nord del túnel fins a Canejan i la frontera france
sa–, a fi que es pugui iniciar la redacció dels projectes 
immediatament després de la licitació de les obres dels 
trams precedents.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

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

Resolució 1020/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el millorament de la línia R3 del servei 
de trens de rodalia
Tram. 250-01454/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 37, 22.04.2015, DSPC-C 704

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el millorament de la línia 3 
del servei de trens de rodalia (tram. 25001454/10), pre
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 

a) Reclami al Ministeri de Foment la redacció d’un 
projecte d’actuacions d’emergència en el tram entre 
Vic, Ripoll i Puigcerdà de la línia R3 del servei de 
trens de rodalia i l’executi d’una manera urgent.

b) Demani al Ministeri de Foment que faci efectives 
les millores en la infraestructura que des del territori 
i el Govern de la Generalitat s’han demanat reiterada
ment.

c) Demani al Ministeri de Foment l’execució d’un pla 
de millorament de les estacions de la línia R3.

d) S’adreci als grups parlamentaris catalans al Con
grés dels Diputats perquè tinguin en compte aquesta 
resolució per tal que l’Estat incorpori aquesta previsió 
pressupostària en els pressupostos generals de l’Estat 
per al 2016.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

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

Resolució 1021/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el desviament del trànsit de la carrete-
ra B-500 fora del centre urbà de Sant Fost de 
Campsentelles
Tram. 250-01455/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 37, 22.04.2015, DSPC-C 704

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el desviament de la car
retera B500 al pas per Sant Fost de Campsentelles 
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(tram. 25001455/10), presentada pel Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par
lamentari de Convergència i Unió (reg. 110884).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reconèixer la necessitat inajornable de desviar el 
trànsit de l’actual carretera B500 fora del centre urbà 
de Sant Fost de Campsentelles des del punt quilomè
tric 9,8 al punt quilomètric 12,8.

b) Formular, en un termini no superior a sis mesos, un 
projecte que defineixi el traçat de desviament provisi
onal d’aquest tram de la carretera B500 i sotmetre’l a 
la consideració de l’Ajuntament de Sant Fost de Camp
sentelles.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

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

Resolució 1022/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 250-01466/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 37, 22.04.2015, DSPC-C 704

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’aeroport de LleidaAl
guaire (tram. 25001466/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió (reg. 111010).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar els costos d’implantació d’un sistema avan
çat d’aterratge instrumental –ILS de nivell II/III– amb 
l’objectiu d’instal·larlo a l’aeroport de LleidaAlguaire, 
quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.

b) Definir i presentar l’estratègia que ha de seguir la 
infraestructura per a garantirne la viabilitat i perme
treli avançar amb noves oportunitats de negoci, en el 
marc de la Taula Estratègica d’impuls de l’aeroport de 
LleidaAlguaire.

c) Continuar les accions necessàries per tal d’incre
mentar el nombre de companyies aèries que operen a 
l’aeroport de LleidaAlguaire augmentant el nombre 
de connexions.

d) Demanar al Ministeri de Foment que faci les acci
ons pertinents per tal de promoure la incorporació de 
l’aeroport de LleidaAlguaire al Pla europeu d’infraes
tructures i connectarlo a la xarxa ferroviària de pas
satgers i mercaderies per a millorarne la competitivi
tat com a infraestructura pública.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

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

Resolució 1023/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les actuacions de millorament de la car-
retera GI-555, entre Sils i Massanes, i de la 
carretera GI-550, entre Arbúcies i Sant Hilari 
Sacalm
Tram. 250-01467/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 37, 22.04.2015, DSPC-C 704

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la reducció del risc d’acci
dentalitat a la carretera GI555, entre Sils i Massanes, i 
a la carretera GI550, entre Arbúcies i Sant Hilari Sa
calm (tram. 25001467/10), presentada pel Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 110896).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar les actuacions previstes de millorament 
del paviment de la carretera GI555, entre Sils i Mas
sanes.

b) Continuar les actuacions de millorament de la visi
bilitat en alguns accessos mitjançant el canvi d’ubica
ció de l’accés i estassades de vegetació, millorament 
de la senyalització vertical i horitzontal i supressió de 
trams de barrera de contenció per execució de cuneta 
trepitjable en substitució de cuneta profunda, a la car
retera GI550, entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 1024/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la reducció del risc d’accidentalitat a 
les carreteres BV-2041, entre Gavà i Begues, 
C-1415, entre Terrassa i Sentmenat, BP-1417, 
entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, C-16, 
entre Berga i Bagà, i C-59, entre Caldes de 
Montbui i Moià
Tram. 250-01468/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 37, 22.04.2015, DSPC-C 704

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la reducció del risc d’ac
cidentalitat a les carreteres BV2041, entre Gavà i Be
gues, C1415, entre Terrassa i Sentmenat, BP1417, 
entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, C16, entre 
Berga i Bagà, i C59, entre Caldes de Montbui i Mo
ià (tram. 25001468/10), presentada pel Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
108217) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 110883).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer la re
visió del motius de l’alt risc d’accidentalitat, presen
tarne un informe a la Comissió de Territori i Sosteni
bilitat en aquest període de sessions i fer les actuacions 
necessàries per a reduir aquest risc, en els trams se
güents: 

a) BV2041, entre Gavà i Begues, incloenthi mesures 
per a evitar el risc d’accident a la sortida del barri de 
Bruguers, al terme municipal de Gavà.

b) C1415a, entre Terrassa i Sentmenat.

c) BP1417, entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès.

d) C16, entre Berga i Bagà.

e) C59, entre Caldes de Montbui i Moià.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

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

Resolució 1025/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el millorament del servei de trens entre 
Barcelona, Girona i Figueres
Tram. 250-01469/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 37, 22.04.2015, DSPC-C 704

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 22 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el millorament del servei 
de trens entre Barcelona, Girona i Figueres (tram. 250
01469/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 110886).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla
mar a l’administrador Adif l’impuls de les mesures se
güents: 

a) Millorar l’oferta dels serveis Avant cobrint els in
tervals horaris amb més demanda i, especialment, les 
franges del matí –entre les nou i les onze–, la tarda –
entre quarts de tres i quarts de cinc– i el vespre –entre 
quarts de vuit i quarts de deu–, tal com demana la pla
taforma ciutadana Avant 20:30.

b) Millorar l’atenció als usuaris oferint més bona con
nexió elèctrica i de telecomunicacions en tots els trens, 
amb l’establiment de sistemes de comunicació directa 
als usuaris en allò que fa referència a les incidències 
del servei, com ara els retards.

c) Elaborar, en el termini de tres mesos, un estudi per a 
millorar la coordinació entre els horaris dels serveis de 
tren d’alta velocitat, els serveis ferroviaris de rodalia 
de Catalunya i els serveis de bus urbà i interurbà, que 
permetin millorar la intermodalitat de transport públic 
en les poblacions dels corredor entre Barcelona, Giro
na i Figueres.

d) Resoldre la problemàtica d’accessibilitat que es pro
dueix a l’estació de FigueresVilafant per la distància 
entre el punt d’accés a l’andana i el punt d’aturada real 
dels trens, la qual cosa hi dificulta l’accés de les perso
nes amb mobilitat reduïda.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 1026/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’elaboració del Pla de contractació pú-
blica alimentària
Tram. 250-01095/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió 21, 22.04.2015, DSPC-C 706

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 22 d’abril 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolu
ció sobre l’elaboració del Pla de contractació pública 
alimentària (tram. 25001095/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
el Pla de contractació pública alimentària en el termini 
d’un any.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

La secretària de la Comissió, Annabel Marcos i Vilar; 
el president de la Comissió en funcions, David Com
panyon i Costa

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació 
de mesures d’acció positiva a favor del col-
lectiu de joves extutelats
Tram. 300-00300/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPCP 104.

Interpel·lació al Govern sobre la ciutat de 
Barcelona
Tram. 300-00301/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPCP 104.

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a fer front a la desocupació de les perso-
nes de més de quaranta-cinc anys
Tram. 300-00302/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPCP 104.

Interpel·lació al Govern sobre la problemàti-
ca del «sensellarisme»
Tram. 300-00303/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPCP 104.

Interpel·lació al Govern sobre els plans de 
millora de barris i d’àrees urbanes
Tram. 300-00304/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPCP 104.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de garantia del temps mà-
xim de resposta en l’atenció sanitària
Tram. 202-00081/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPCP 104.

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució

El Ple del Parlament, en la sessió 53, tinguda el 
29.04.2015, DSPCP 104, ha aprovat l’esmena a la to
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legis
lativa resta rebutjada.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CJDH, 01.04.2015

GP SOC

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35203176/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Agrícola Sant Isidre amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes (tram. 35203177/10)

Proposta de compareixença d’una representació del Col
legi de Registradors de Catalunya amb relació al Projec
te de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, rela
tiu a les obligacions i els contractes (tram. 35203178/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes (tram. 35203179/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35203180/10)

Proposta de compareixença de María del Carmen Ge
teAlonso, catedràtica de dret civil i vocal de la Sec
ció de Drets Reals de la Comissió de Codificació, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35203181/10)

Proposta de compareixença d’Esteve Bosch Capdevi
la, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes (tram. 35203182/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, ca
tedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb 
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relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35203183/10)

Proposta de compareixença de Pere del Pozo Carras
cosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes (tram. 35203184/10)

GP CiU

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, direc
tor de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35203185/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell Aban
có, president de la Secció d’Obligacions i Contrac
tacions de la Comissió de Codificació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els con
tractes (tram. 35203186/10)

Proposta de compareixença de Mariló Gramunt Fom
buena, membre de la Secció d’Obligacions i Contrac
tacions de la Comissió de Codificació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els con
tractes (tram. 35203187/10)

GP ERC

Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell, 
membre de la Comissió de Codificació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els con
tractes (tram. 35203188/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguran
ces (Adicae) amb relació al Projecte de llei del llibre si
sè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions 
i els contractes (tram. 35203189/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els con
tractes (tram. 35203190/10)

Proposta de compareixença d’una representació del Col
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes (tram. 35203191/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 

de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35203192/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 352
03193/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes (tram. 35203194/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes (tram. 35203195/10)

GP ICVEUiA

Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell i Aban
có, president de la Secció d’Obligacions i Contracta
cions de la Comissió de Codificació de Catalunya i vo
cal del Consell Rector de l’Observatori de Dret Privat 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligaci
ons i els contractes (tram. 35203196/10)

Proposta de compareixença d’una representació del Col
legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes (tram. 35203197/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes (tram. 35203198/10)

Proposta de compareixença d’una representació del Col
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes (tram. 35203199/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35203200/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes (tram. 35203201/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Custòdia del Territori amb relació al Projec
te de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 352
03202/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de Jo
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Ca
talunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 
35203203/10)

GP C’s

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35203204/10)

Proposta de compareixença de Sergio Llebaría, catedrà
tic de dret civil d’ESADE  Universitat Ramon Llull, 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els con
tractes (tram. 35203205/10)

Proposta de compareixença de Lorenzo Prats, catedrà
tic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barce
lona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes (tram. 35203206/10)

GP PPC

Proposta de compareixença de Sebastián del Rey Bar
ba, registrador de la propietat i director de l’Acadèmia 
de Registres de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes (tram. 35203207/10)

Proposta de compareixença de Fernando Ramos Gil, 
notari i vocal de la Comissió de Codificació de Dret 
Foral d’Eivissa i Formentera, amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes (tram. 35203208/10)

Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira Car
nicero, registrador de la propietat de Rubí, amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Ca
talunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 
35203209/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixences 
proposades
Comissió de Justícia i Drets Humans, 

09.04.2015, DSPC-C 688

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació de l’Institut Agrí
cola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes (tram. 35301318/10)

Compareixença d’una representació del Deganat dels 
Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mo
bles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del lli
bre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli
gacions i els contractes (tram. 35301319/10)

Compareixença d’una representació d’Unió de Page
sos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes (tram. 35301320/10)

Compareixença d’una representació del Consell de Col
legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes (tram. 35301321/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ad
vocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes (tram. 35301322/10)

Compareixença de Carmen GeteAlonso, catedràtica 
de dret civil i vocal de la Secció de Drets Reals de la 
Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 
35301323/10)

Compareixença d’Esteve Bosch Capdevila, catedràtic 
de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb re
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35301324/10)

Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de 
dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 
35301325/10)

Compareixença de Pere del Pozo Carrascosa, catedrà
tic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35301326/10)

Compareixença de Joan Carles Ollé, director de la Co
missió de Codificació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 
35301327/10)

Compareixença d’Antoni Mirambell i Abancó, presi
dent de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la 
Comissió de Codificació de Catalunya i vocal del Con
sell Rector de l’Observatori de Dret Privat de Catalu
nya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes (tram. 35301328/10)

Compareixença de Mariló Gramunt Fombuena, mem
bre de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la 
Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata
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lunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 
35301329/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE) 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi ci
vil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contrac
tes (tram. 35301330/10)

Compareixença d’una representació de l’Organització 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Ca
talunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 
35301331/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes (tram. 35301332/10)

Compareixença d’una representació de la Xarxa de 
Custòdia del Territori amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes (tram. 35301333/10)

Compareixença d’una representació de Joves Agricul
tors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes (tram. 35301334/10)

Compareixença de Sergio Llebaría, catedràtic de dret 
civil d’ESADE  Universitat Ramon Llull, amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Ca
talunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 
35301335/10)

Compareixença de Lorenzo Prats, catedràtic de dret 
civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35301336/10)

Compareixença de Sebastián del Rey Barba, registra
dor de la propietat i director de l’Acadèmia de Regis
tradors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes (tram. 35301337/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

Proposta de compareixença de Fernando Ramos Gil, 
notari i vocal de la Comissió de Codificació de Dret 
Foral d’Eivissa i Formentera, amb relació al Projec
te de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 352
03208/10)

Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira Car
nicero, registrador de la propietat de Rubí, amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Ca
talunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 
35203209/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials retirades

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35203176/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes 
(tram. 35203204/10)

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en sessió tin
guda el 9 d’abril de 2015, ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei del lli
bre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli
gacions i els contractes (tram. 20000039/10) i les es
menes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponèn
cia és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Elena Ribera i Garijo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Gemma Calvet i Barot

Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Sergio Santamaría Santigosa

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt
Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot
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Projecte de llei sobre les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 200-00040/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPCP 104.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 10.03.2015.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 05.05.2015 a l’11.05.2015).
Finiment del termini: 12.05.2015; 09:30 h.

Projecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior
Tram. 200-00043/10

Text presentat
Reg. 114489 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata
lunya celebrada el dia d’avui s’ha pres, entre d’altres, 
l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta dels consellers d’Empresa i Ocupació i de 
Justícia s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Regis
tre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum, i s’acorda presentarlo al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo
na, el 26 de març de 2013.

Projecte de llei de la comunitat catalana 
a l’exterior

Exposició de motius

Catalunya ha estat terra de moviments migratoris per
manents. Els darrers vint anys, però, Catalunya s’ha 

convertit principalment en terra d’acollida després 
d’haver rebut una forta onada immigratòria. Fruit del 
context econòmic actual, però, s’ha constatat un fort i 
significatiu augment de la sortida de conciutadans i con
ciutadanes a l’exterior, fet que ha comportat un equilibri 
progressiu entre les tendències migratòries del país.

Els ciutadans de Catalunya residents a l’exterior comp
ten amb un marc legislatiu que els confereix la condi
ció de subjectes de l’acció de Govern de la Generalitat 
de Catalunya. El repte institucional envers aquest col
lectiu és adaptar i facilitar les condicions d’accés que 
han de permetre una relació fluida i accessible amb les 
seves institucions, d’acord amb les possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies. En aquest sentit, les 
institucions de Catalunya han de vetllar per incloure 
els catalans residents a l’exterior en el desenvolupa
ment sectorial de llurs polítiques públiques.

És voluntat del Govern de la Generalitat impulsar i po
tenciar aquelles actuacions que permetin, d’acord amb 
les possibilitats actuals, el manteniment d’un fort vin
cle amb el país d’origen, que faci possible, alhora, llur 
participació en l’esdevenir col·lectiu i l’accés a la reali
tat, cultura i llengua catalanes.

La diàspora catalana suposa un valor afegit de país. 
El concepte de Catalunya Exterior respon a la suma 
de catalans residents a l’exterior i de les entitats en les 
quals aquests s’organitzen.

En aquest sentit, es considera la possibilitat de poten
ciar i canalitzar les actuacions individuals i col·lectives 
impulsades des de l’exterior que puguin beneficiar el 
país, bé sigui de manera directa, bé sigui mitjançant la 
projecció internacional de Catalunya al món, en el be
nentès que la diàspora catalana jugui un paper actiu i 
proactiu en la construcció nacional del país.

Així mateix, el Govern de la Generalitat ha d’enca
rar el repte de bastir una política integral adreçada a 
l’abordatge del fet emigratori protagonitzat per la ciu
tadania de Catalunya. L’èxit de les polítiques transver
sals d’acolliment de la immigració desenvolupades les 
dues últimes dècades és el referent per tal de dissenyar 
i implementar, de manera coordinada entre instituci
ons, agents socials i societat civil, les polítiques públi
ques que permetin l’acompanyament i assessorament 
en la mobilitat internacional dels catalans, el manteni
ment del vincle amb Catalunya durant l’estada a l’exte
rior i el posterior retorn voluntari.

Aquesta voluntat d’abordar el fet emigratori haurà de 
tenir present la regulació del retorn objecte de la Llei 
25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al 
retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de 
segona modificació de la Llei 18/1996.

II

L’emigració catalana, però, no és un fenomen nou. Al 
llarg dels darrers segles, els catalans han protagonit
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zat una constant marxa a l’exterior, superior a l’arriba
da de nous ciutadans al nostre país. Aquesta emigració 
continuada al llarg del temps ha comportat la creació 
de comunitats catalanes que, amb diverses denomina
cions i en el decurs dels anys i fins avui en dia, ha su
posat que la presència catalana al món sigui molt des
tacable i amb un nombre rellevant tant d’entitats com 
de persones.

Des de les primeres entitats catalanes al món, amb un 
caràcter bàsicament mutual, com el cas de la Socie
tat de Beneficència de Naturals i Descendents de Cata
lunya a l’Havana (1840) i de l’Associació Catalana de 
Socors Mutus «Montepio de Montserrat» de Buenos 
Aires (1857), i aquelles que van néixer com a punt de 
trobada de les catalanes i catalans que havien migrat 
majoritàriament per motius econòmics, com el cas del 
Casal de Catalunya de Buenos Aires (1886), fins al dia 
d’avui, l’organització de la diàspora catalana ha patit 
els canvis i les transformacions raonables d’acord amb 
el pas del temps.

Així, les comunitats catalanes de l’exterior, durant dè
cades al llarg del segle xx, es van configurar com a 
llocs d’acolliment i van esdevenir cabdals per al man
teniment de la cultura i llengua catalanes a l’exterior. 
Els membres d’aquestes entitats duien a terme una di
nàmica activitat cultural i una important acció de man
teniment dels lligams amb la terra abandonada.

A dia d’avui, i sota el fenomen de la globalització, ca
talanes i catalans tenen presència, a través de les co
munitats catalanes, a gran part dels països d’arreu 
del món. Les noves tecnologies i les possibilitats de 
transport han transformat la naturalesa de l’organitza
ció dels catalans residents a l’exterior i han convertit 
aquests punts de trobada en agents actius de diplomà
cia pública catalana, en tant que espais de projecció 
internacional de Catalunya.

III

Davant la manca de regulació específica, el 1996 es va 
promulgar la primera llei que regulava de forma concre
ta les relacions amb aquestes entitats. La Llei 18/1996, 
de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats ca
talanes de l’exterior, i el reglament que la desenvolupava 
van esdevenir la primera norma que establia i reconei
xia uns drets i deures en aquest àmbit.

Així, les comunitats catalanes de l’exterior van obtenir 
un reconeixement de llur existència per part del Go
vern de la Generalitat, a més d’uns mecanismes de re
lació i col·laboració.

Des de 1996, però, han entrat en vigor algunes normes 
que incideixen de forma clara en les catalanes i cata
lans de l’exterior i en les entitats que han creat. L’Es
tatut d’autonomia de Catalunya de 2006, on es reco
neix per primera vegada, a l’article 13, l’existència de 
les comunitats catalanes de l’exterior, i altra normativa 
sectorial o de caràcter bàsic estatal, fa necessari una 

revisió normativa de les relacions entre les institucions 
de Catalunya i les formes d’organització dels catalans 
residents a l’exterior.

En aquest sentit, d’acord amb la realitat actual han apa
regut noves formes d’organització dels catalans a l’ex
terior i alguns dels preceptes normatius que regulaven 
les relacions en qüestió s’han demostrat obsolets o in
eficients.

Aquesta nova Llei es proposa establir un nou marc de re
lacions amb les comunitats catalanes, en el sentit més 
ampli del terme, i llurs membres, a nivell col·lectiu i 
individual, de forma sistemàtica i articulada de tal ma
nera que l’assistència i suport de l’Administració i el 
Govern de la Generalitat permetin un nivell de suport 
adequat a les necessitats i realitats d’aquesta presència 
catalana al món.

Amb la intervenció que la Llei comporta, s’ha de po
der garantir que les comunitats catalanes de l’exterior 
esdevinguin actors destacats de la vida social i cultural 
en llurs llocs d’establiment, i que llur acció pugui ser 
suficientment reconeguda a l’interior del nostre país i 
es neutralitzi el possible desconeixement de la trajec
tòria, presència i potencialitat de la diàspora catalana 
com a actor actiu en la projecció internacional de Ca
talunya i com a col·lectiu compromès amb el país.

IV

La Llei de la comunitat catalana a l’exterior consta de 
4 títols, 23 articles, 5 disposicions addicionals, 1 dis
posició derogatòria i 1 disposició final.

El Títol I, de disposicions generals, recull l’objecte de 
la Llei i els objectius que el Govern de la Generalitat 
pretén assolir en aquest àmbit.

En el Títol II aborda les relacions entre el Govern de la 
Generalitat i els catalans residents a l’exterior, així com 
els mecanismes que les han de permetre i facilitar.

En el mateix Títol, es recullen drets dels quals els cata
lans residents a l’exterior són subjectes i que se sumen 
a la resta de drets reconeguts per l’ordenament jurídic 
vigent.

Finalment, el Títol II també recull les previsions ins
titucionals d’abordatge integral del fet emigratori i la 
seva inclusió en el desenvolupament sectorial dels or
ganismes competents en matèries relacionades amb 
la sortida, l’estada i el retorn dels catalans residents a 
l’exterior.

Al Títol III es fa referència a les diverses formes d’en
titats, d’acord amb la realitat actual, en les quals s’or
ganitzen els catalans residents a l’exterior i que desen
volupen, d’acord amb llurs objectius estatutaris, una 
tasca de projecció internacional de Catalunya.

El Títol IV regula els mecanismes de relació entre les 
institucions i les comunitats catalanes de l’exterior, 
principalment mitjançant l’actualització de l’òrgan d’in
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terlocució permanent entre el Govern de la Generalitat i 
la Catalunya Exterior, així com les iniciatives de relació 
entre les pròpies comunitats catalanes de l’exterior amb 
el suport de la Generalitat.

En les disposicions addicionals s’estableix l’habilitació 
anual d’una partida pressupostària per a l’assoliment 
dels objectius plantejats per aquesta Llei, la possibilitat 
de l’organització del Congrés de la Catalunya Exterior, 
l’assumpció de la coordinació interdepartamental per 
part de l’òrgan del departament competent en acció ex
terior i la col·laboració en matèria de diplomàcia públi
ca. La darrera disposició recull una previsió addicional 
referent als plans de treball en l’àmbit de les comuni
tats catalanes de l’exterior.

En la disposició derogatòria es deroga la Llei 18/1996, 
de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats 
catalanes de l’exterior, i, finalment, la disposició final 
conté l’habilitació legal per dur a terme el desplega
ment reglamentari de la Llei.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta Llei té per objecte regular el marc de les re
lacions de la Generalitat, les seves institucions i la so
cietat catalana amb els catalans residents a l’estranger, 
així com amb les comunitats catalanes establertes fora 
del territori de Catalunya.

2. El Govern dóna suport, promou i fomenta aquestes 
relacions i vetlla pel compliment d’aquesta Llei.

Article 2. Objectius de la Llei

1. La Generalitat reconeix els ciutadans catalans resi
dents a l’exterior com a destinataris de la seva obra de 
govern i de les seves polítiques públiques. Aquest re
coneixement comporta la consideració dels ciutadans 
catalans de l’exterior com a subjectes de drets i deures 
en els àmbits en què la Generalitat posseeix compe
tències.

2. Els objectius de la present Llei són:

a) Articular les polítiques oportunes per tal d’abordar 
el fet emigratori català, amb caràcter integral i de ma
nera adaptada a les circumstàncies socials i econòmi
ques del moment.

b) Donar suport, assistència i protecció als catalans re
sidents a l’estranger, siguin membres o no d’una comu
nitat catalana, de conformitat amb la legislació vigent i 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

c) Incorporar els catalans de l’exterior i les entitats en 
les quals aquests s’organitzen en el disseny i desenvo
lupament de les diferents polítiques sectorials de la 
Generalitat quan aquestes siguin d’interès o s’adrecin, 
directament, a aquest col·lectiu.

d) Contribuir a l’enfortiment de les comunitats catala
nes i llurs entitats, en tant que vehicles de cohesió i re
lació entre els ciutadans catalans residents a l’exterior, 
així com entre ells i les institucions de Catalunya.

e) Fomentar les actuacions en l’àmbit de la diplomàcia 
pública, desenvolupada tant per individus com per en
titats, que difonguin el coneixement de la realitat na
cional de Catalunya, fonamentalment en els àmbits 
cultural, social, econòmic i polític.

f) Potenciar les relacions socials, culturals, econòmi
ques i polítiques amb els països on hi ha una important 
presència de ciutadans catalans, amb llurs institucions 
i amb llurs agents socials.

g) Afavorir l’adopció de vies estables i eficaces de rela
ció recíproca entre les comunitats catalanes de l’exteri
or i Catalunya, tant amb les institucions públiques com 
amb les entitats privades.

h) Vetllar per la consideració, el reconeixement i la di
fusió de la tasca de les comunitats catalanes de l’exte
rior i dels ciutadans catalans a l’exterior.

Article 3. Dia Internacional de la Catalunya 
Exterior

1. El Dia Internacional de la Catalunya Exterior se ce
lebra la diada de Sant Jordi en el cas que aquesta s’es
caigui en diumenge, o el diumenge següent, en el cas 
que no es doni aquesta coincidència.

2. El Govern dóna relleu institucional i públic a aques
ta celebració, amb l’objectiu de difondre entre la ciuta
dania catalana l’existència tant de l’emigració catalana 
com de les entitats en les quals aquesta s’organitza i la 
seva trajectòria.

Títol II. Els catalans de l’exterior

Article 4. Concepte i definició

A efectes d’aquesta Llei tenen la consideració de catalans 
de l’exterior els ciutadans espanyols residents a l’estran
ger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge admi
nistratiu i llur descendents, d’acord amb allò que esta
bleix l’article 7.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Article 5. El Registre de catalans residents a 
l’exterior

1. El Registre de catalans residents a l’exterior és l’ei
na mitjançant la qual el Govern identifica els ciuta
dans que gaudeixen de la condició política de catalans 
d’acord amb l’Estatut d’autonomia i que resideixen a 
l’estranger.

2. Els requisits d’inscripció, les dades informades, les 
característiques, la titularitat i la gestió del Registre de 
catalans i catalanes residents a l’exterior es determinen 
reglamentàriament per decret.
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3. Aquest Registre s’adscriu al departament competent 
en matèria d’acció exterior.

4. La inscripció al Registre té caràcter voluntari i pot cons
tituir un requisit previ per tal d’accedir als serveis i a 
les prestacions que s’adrecin als catalans de l’exterior, 
d’acord amb el que la normativa específica determini.

5. Les dades personals recollides al Registre es faci
litaran desglossades per sexes, per tal de facilitar els 
estudis estadístics i informes de gènere, d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal.

Article 6. Integració de l’especificitat 
dels catalans residents a l’exterior 
en les polítiques públiques

1. El Govern reconeix l’especificitat dels catalans de l’ex
terior en l’establiment de les polítiques públiques, vet
lla per la integració de l’especificitat de la ciutadania 
exterior de Catalunya en les disposicions normatives 
i impulsa el desenvolupament de polítiques pròpies 
adreçades a aquest col·lectiu.

2. El Govern vetlla perquè els catalans de l’exterior pu
guin fer efectius els drets que la normativa vigent reco
neix als residents a l’exterior, especialment en els àmbits 
polític, administratiu, civil, social i lingüístic, i promou 
les accions necessàries per tal que llur exercici es dugui 
a terme en les mateixes condicions que són aplicables 
als catalans residents a Catalunya i d’acord amb el prin
cipi d’igualtat de gènere, de tracte i de no discriminació.

3. El Govern vetlla davant la resta d’administracions 
públiques competents per garantir que els catalans de 
l’exterior puguin accedir als serveis públics amb con
dicions d’eficiència i eficàcia i es puguin beneficiar de 
les prestacions que els siguin reconegudes per l’orde
nament jurídic vigent.

Article 7. Accés a serveis de l’Administració

1. El Govern promou les accions que permetin als ca
talans de l’exterior l’exercici de drets i l’accés a tràmits 
i prestacions de serveis que els reconeix l’ordenament 
jurídic, mitjançant procediments administratius sim
plificats basats en el principi de la mínima intervenció 
possible i adaptats a llurs característiques especials.

2. Les delegacions del Govern a l’exterior presten ori
entació i assessorament per tal de facilitar aquest accés 
i aquells altres serveis a favor dels catalans de l’exte
rior que es determinin. Així mateix i d’acord amb la 
normativa vigent, el dret i els tractats internacionals, 
les delegacions poden realitzar altres funcions de pro
tecció als catalans residents a l’exterior que se’ls pu
guin assignar.

3. La Seu electrònica de la Generalitat, com a portal 
únic corporatiu de tramitació de l’Administració de la 
Generalitat, facilita l’accés dels catalans de l’exterior 
als tràmits i serveis impulsats per l’Administració de la 

Generalitat, la consulta del Tauler electrònic i l’accés 
al Registre general electrònic de la Generalitat.

4. El Govern promou la difusió de continguts d’interès 
per als catalans de l’exterior a través del seu entorn web.

Article 8. Drets dels catalans de l’exterior

1. Els catalans de l’exterior gaudeixen dels drets po
lítics definits per l’Estatut d’autonomia i també dels 
drets que aquest reconeix als ciutadans de Catalunya 
en l’àmbit de l’Administració.

2. En l’àmbit civil i social es reconeixen els drets se
güents, en els termes i les condicions que la normativa 
específica determina:

a) Dret d’accés als programes i a les accions adreçats a 
la gent gran, al jovent i infants, així com als col·lectius 
que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat.

b) Dret a beneficiarse d’accions d’informació sociola
boral i a participar en els programes del servei públic 
d’ocupació.

c) Dret a l’educació a distància amb l’ús de les tecnolo
gies de la informació.

d) Dret d’accés a les promocions públiques d’habitatge.

e) Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades tem
porals a Catalunya.

3. En l’àmbit lingüístic, els catalans de l’exterior tenen 
dret, en llurs relacions amb les institucions, organitza
cions i administracions públiques a Catalunya, a utilit
zar la llengua oficial que elegeixin d’acord amb el que 
preveu el capítol 3 del títol I de l’Estatut d’autonomia. 
El Govern promou l’adopció de les mesures que faci
litin l’accés a l’ensenyament de la llengua catalana a 
l’exterior.

Article 9. Planificació del fet emigratori

1. El Govern desenvolupa accions de planificació estra
tègica i programació de caràcter transversal del fenomen 
emigratori, amb l’objectiu de dotarse d’instruments i 
polítiques sectorials coordinades per tal d’abordar, de 
manera integral, el fet emigratori.

2. El Govern impulsa l’estudi de la trajectòria i realitat del 
fet emigratori català, amb l’objectiu de difondre’l entre la 
ciutadania de Catalunya, i vetlla per la integració expres
sa i operativa de la perspectiva de gènere i de les dones.

3. Correspon al departament competent en matèria de 
migracions l’impuls estratègic i la coordinació dels pro
grames que impliquin més d’un organisme del Govern, 
sens perjudici del desenvolupament sectorial que els de
partaments afectats per raó de la matèria duguin a terme.

Article 10. Mobilitat internacional

1. El Govern, per mitjà dels departaments competents, 
articula les eines i els serveis d’informació, orienta
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ció i acompanyament per als catalans interessats en 
llur mobilitat internacional que els permetin disposar 
amb caràcter previ d’elements de judici necessaris per 
afrontar amb les màximes garanties d’èxit llur projecte 
emigratori.

2. El Govern fomenta la mobilitat internacional que 
tingui per objectiu l’excel·lència acadèmica, associativa 
i professional.

3. Es podran articular mecanismes de coordinació i 
suport als serveis d’orientació i assessorament en els 
països d’acollida que les comunitats catalanes de l’ex
terior ofereixin.

Article 11. Vinculació amb Catalunya 
dels residents a l’exterior

1. Amb l’objectiu de possibilitar el manteniment d’un 
lligam actiu entre els catalans de l’exterior i Catalunya, 
per tal que aquests participin de manera organitzada 
de la realitat del seu país d’origen, tinguin accés a les 
eines que permetin el contacte amb la cultura i llen
gües catalanes, col·laborin en la projecció exterior de 
Catalunya i es relacionin amb les seves institucions, el 
Govern, mitjançant el departament competent en ma
tèria d’acció exterior, impulsa i facilita les relacions 
entre els catalans de l’exterior i el Govern de Catalu
nya, promou la interrelació entre ells i dóna suport a 
llurs organitzacions.

2. El Govern fomenta les actuacions organitzades a 
l’estranger, tant per institucions com per la societat ci
vil, que permetin l’acompanyament i el suport als mo
viments migratoris dels catalans.

3. El Govern dóna suport i reconeixement a totes aque
lles iniciatives promogudes per catalans de l’exterior 
que persegueixin l’interès general de Catalunya i el seu 
enriquiment social, econòmic, polític i cultural mitjan
çant el patrocini, el mecenatge, la captació de fons, fi
nançament o aportacions.

4. El Govern reconeix els coneixements i les experièn
cies dels catalans de l’exterior de més edat com a testi
moniatges de la memòria històrica.

Article 12. Retorn a Catalunya

1. D’acord amb la normativa específica en matèria de 
retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, els 
catalans de l’exterior tenen dret a accedir a les actuaci
ons i mesures de suport que s’estableixin quan decidei
xin retornar a Catalunya per establirhi llur residència.

2. El Govern impulsa les actuacions que facilitin la in
corporació al mercat de treball de Catalunya de pro
fessionals catalans interessats que desenvolupin llurs 
carreres professionals a l’estranger. També impulsa les 
actuacions i mesures adreçades a la identificació i al 
retorn del talent català en l’àmbit acadèmic, d’investi
gació, cultural o professional que es trobi a l’exterior.

Títol III. Les comunitats catalanes de l’exterior

Article 13. Definició

1. Tenen la consideració de comunitats catalanes de l’ex
terior les entitats de naturalesa associativa sense ànim de 
lucre, constituïdes legalment sota qualsevol forma reco
neguda en dret, les finalitats de les quals persegueixin 
l’assoliment dels objectius fixats per aquesta Llei i siguin 
reconegudes d’acord amb allò que aquesta disposa.

2. Gaudeixen també de la condició de comunitats cata
lanes de l’exterior les federacions de comunitats catala
nes de l’exterior i les comunitats catalanes virtuals creades 
amb l’objectiu de permetre la connectivitat i interacció 
entre els catalans residents a l’exterior, així com llur co
municació i col·laboració amb la Generalitat.

3. Als efectes del que estableix aquesta Llei, poden ser 
membres de les comunitats catalanes de l’exterior els 
catalans residents a l’exterior, així com les persones 
que sense tenir la condició política de catalans se sen
ten vinculades a Catalunya, la seva cultura i llengua i 
la seva personalitat com a nació.

Article 14. Suport a les comunitats catalanes 
de l’exterior

El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupos
tàries existents, dóna suport a les comunitats catala
nes de l’exterior per a la consecució dels objectius se
güents:

a) El foment i l’enfortiment de les comunitats catala
nes de l’exterior, enteses com a punt de trobada i espai 
d’experiència entorn de la catalanitat dels catalans ubi
cats en una zona geogràfica determinada.

b) El manteniment dels vincles entre els catalans de 
l’exterior i Catalunya que permetin el contacte i la pràc
tica en la llunyania de la llengua, la cultura i la realitat 
catalanes, i facilitin la informació i el contacte amb Ca
talunya i les seves institucions, així com amb les inicia
tives governamentals adreçades a aquest col·lectiu.

c) La difusió internacional de Catalunya, en tant que 
agents actius en diplomàcia pública catalana que actu
en en col·laboració amb institucions i entitats catalanes 
i locals existents en llur àmbit geogràfic.

d) La consolidació de les comunitats com a punts de 
referència, especialment en l’àmbit social i cultural, 
per als catalans residents en llur àmbit geogràfic.

e) La constitució de noves comunitats que actuïn com a 
punts de descobriment, contacte i coneixement de Ca
talunya.

f) La preservació i difusió del patrimoni històric, do
cumental i cultural de les comunitats catalanes de l’ex
terior.

g) El foment de la participació de joves, d’origen o des
cendents de catalans, així com de la igualtat de gènere 



4 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 561

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 28

i de tracte, i de la nodiscriminació en el si de les co
munitats i llurs òrgans de govern.

h) La promoció de la relació, la interacció i l’intercan
vi entre els diferents tipus de comunitats catalanes de 
l’exterior.

i) La informació, l’assessorament i l’orientació als ca
talans que arriben als països on existeixen comunitats 
catalanes de l’exterior, així com a aquells catalans que 
sol·liciten informació prèvia a llur sortida.

Article 15. Reconeixement oficial 
de comunitats catalanes de l’exterior

1. Les comunitats catalanes de l’exterior poden ser be
neficiàries dels serveis, ajuts i prestacions institucio
nals que estableixin d’acord amb aquesta llei, prèvia 
obtenció del seu reconeixement per part del Govern. 
Els requisits i el procediment de reconeixement s’esta
bleixen per decret.

2. L’obtenció del reconeixement referit a l’apartat an
terior requereix l’acreditació de la constitució de la co
munitat conforme a dret, l’adequació dels seus objec
tius a aquesta llei, la seva estructura i funcionament 
de caràcter democràtic i transparent i la seva vincula
ció amb Catalunya, els ciutadans catalans, la història, 
llengua, cultura o qualsevol altre aspecte de la realitat 
catalana.

3. El decret regulador del reconeixement de les comu
nitats catalanes de l’exterior ha de determinar també 
les particularitats aplicables a les comunitats catalanes 
virtuals, els criteris per a la promoció de federacions 
per àrees geogràfiques, el tràmit de consulta previ al 
Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior i el 
procediment de revocació del reconeixement.

Article 16. Revocació del reconeixement oficial

1. La revocació del reconeixement oficial s’efectua en 
els supòsits següents:

a) Per dissolució de l’entitat.

b) Per inactivitat manifesta d’activitat de l’entitat du
rant un període de dos anys.

c) Per incompliment dels requisits exigits per al reco
neixement, en especial els referits al seu funcionament 
democràtic i a la transparència en l’actuació.

d) Per incompliment de l’obligació de mantenir actu
alitzades les dades al Registre de les comunitats cata
lanes de l’exterior, d’acord amb el que s’estableixi per 
decret.

e) Per iniciativa de la pròpia entitat.

2. La revocació del reconeixement comporta la pèrdua 
del dret d’accés als serveis i a les prestacions, i el reinte
grament dels beneficis econòmics que s’haguessin ob
tingut, d’acord amb el que es determini per reglament.

Article 17. Les federacions de comunitats 
catalanes de l’exterior

1. Les comunitats catalanes de l’exterior reconegudes 
poden constituir federacions per tal de defensar i in
tegrar llurs interessos, facilitar el compliment conjunt 
i coordinat de les finalitats i els objectius que els són 
comuns, i ser beneficiàries dels serveis i de les presta
cions establertes per aquesta Llei.

2. En el procediment de reconeixement esmentat a l’ar
ticle 15, el departament competent en matèria d’acció 
exterior té en compte els criteris establerts per a la pro
moció de federacions per àrees geogràfiques.

Article 18. Les comunitats catalanes virtuals 
de l’exterior

1. El Govern fomenta les xarxes creades d’acord amb 
les noves tecnologies i les dóna suport, amb la finalitat 
de permetre la connectivitat i la interacció dels cata
lans de l’exterior i llur comunicació i col·laboració amb 
la Generalitat, d’acord amb els objectius establerts a 
l’article 14.

2. Llur reconeixement es du a terme d’acord amb el que 
preveu l’article 15 d’aquesta Llei.

Article 19. El Registre de les comunitats 
catalanes de l’exterior

1. El Registre de les comunitats catalanes de l’exteri
or es configura com a base de dades de caràcter ad
ministratiu on s’inscriuen les comunitats catalanes de 
l’exterior, llurs federacions i les comunitats catalanes 
virtuals reconegudes d’acord amb aquesta Llei. En 
aquest Registre també es poden inscriure totes les cir
cumstàncies relacionades amb les entitats esmentades, 
d’acord amb el que es determini per decret.

La publicitat de les dades del Registre es farà efectiva 
a través del Portal de Transparència de la Generalitat 
de Catalunya.

2. Aquest Registre s’adscriu al departament competent 
en matèria d’acció exterior.

3. Les comunitats reconegudes han de comunicar al 
Registre les modificacions de dades que es produeixin, 
a efectes de l’actualització de les dades inscrites.

Article 20. Serveis i prestacions

1. El Govern dóna suport a les comunitats catalanes de 
l’exterior, les federacions de comunitats i comunitats 
catalanes virtuals inscrites en el Registre, mitjançant 
serveis i prestacions destinats a:

a) Facilitar l’accés a la informació de les disposicions i 
resolucions que el Govern i el Parlament de Catalunya 
adoptin en les matèries específicament reconegudes 
d’interès per a les comunitats catalanes i per als cata
lans d’arreu del món; 
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b) Garantir el mateix tracte que l’atorgat a les entitats 
establertes en el territori de Catalunya pel que fa a l’ac
cés al seu patrimoni cultural, particularment mitjan
çant la recepció de fons bibliogràfics, audiovisuals, in
formàtics i didàctics;

c) Beneficiarse de l’acció del Govern amb igualtat de 
condicions amb les entitats establertes en el territori de 
Catalunya; 

d) Obtenir assistència tècnica i ajuts per al funciona
ment de l’entitat, així com per a l’organització d’activi
tats de promoció i difusió de Catalunya que es duguin 
a terme d’acord amb l’acció exterior de la Generalitat; 

e) Obtenir assistència tècnica i ajuts per promoure la 
realització d’actuacions encaminades al coneixement 
i a l’estudi de la llengua i cultura catalanes, en espe
cial entre els infants i joves membres de la comunitat 
catalana.

f) Obtenir assistència tècnica i ajuts per al desenvolu
pament d’iniciatives encaminades a afavorir la mobili
tat internacional dels catalans, així com per contribuir 
al cobriment de les necessitats bàsiques dels catalans 
de l’exterior que es trobin en situacions d’especial di
ficultat.

g) Fomentar l’accés a la informació d’actualitat de Ca
talunya mitjançant les eines de difusió comunicativa i 
l’ús de les noves tecnologies impulsades per l’Admi
nistració de la Generalitat; 

h) La promoció d’intercanvis de caràcter educatiu, cul
tural i econòmic adreçats als membres de les comuni
tats catalanes, mitjançant programes específics d’esta
des culturals, beques d’estudis, colònies de vacances i 
estades de coneixement o de retorn temporal a Catalu
nya, dels quals es puguin beneficiar especialment els 
més joves i els residents de més edat; 

i) El coneixement dels programes i de les iniciatives pro
moguts per l’Administració de la Generalitat en l’àm
bit territorial on les comunitats catalanes estiguin es
tablertes, en l’organització dels quals sempre que sigui 
possible s’ha d’aprofitar l’estructura associativa forma
da per les comunitats catalanes de l’exterior; 

j) La signatura de convenis de col·laboració amb orga
nismes i institucions de la Generalitat per a la presta
ció de serveis o per a l’exercici de les actuacions que 
els siguin encomanades; 

k) L’assessorament i la informació en matèria social, 
econòmica i laboral de Catalunya, especialment pel 
que fa a aquelles iniciatives que s’adrecin als catalans 
de l’exterior o els incloguin; 

l) L’obtenció de material bibliogràfic, audiovisual, de 
difusió o de qualsevol altre tipus anàleg, elaborat per 
la Generalitat; 

m) Permetre la interlocució amb el Govern mitjançant 
el Consell de la Catalunya Exterior; 

n) Fomentar el bon ús del nom, la bandera i els símbols 
de Catalunya en la seva seu social o en els actes que 
organitzin; 

2. Les comunitats catalanes de l’exterior, federacions de 
comunitats i comunitats catalanes virtuals poden rebre 
els ajuts i les subvencions que s’estableixin per al com
pliment dels objectius d’aquesta Llei.

Títol IV. Dels òrgans de relació amb les 
comunitats catalanes de l’exterior

Article 21. El Consell de la Catalunya Exterior

1. El Consell de la Catalunya Exterior és l’òrgan asses
sor i col·legiat de consulta i participació externa dels 
catalans residents a l’exterior i de les comunitats cata
lanes de l’exterior.

2. El Consell de la Catalunya Exterior té les funcions 
següents:

a) Assessorar el Govern sobre les línies generals, els 
objectius i les iniciatives específiques que desenvolupi 
en les seves relacions amb els catalans i les comunitats 
catalanes de l’exterior; 

b) Elaborar informes sobre l’estat, la situació i l’evolu
ció de les relacions entre els catalans i les comunitats 
catalanes de l’exterior amb Catalunya, així com infor
mar sobre el reconeixement de noves comunitats cata
lanes a l’exterior; 

c) Fomentar les relacions mútues entre les comunitats 
catalanes de l’exterior, els catalans de l’exterior, el Go
vern i les institucions catalanes; 

d) Proposar accions i programes relacionats amb les 
comunitats catalanes i els catalans de l’exterior; 

e) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’ordena
ment jurídic.

El funcionament, l’organització, la composició i l’ads
cripció del Consell de la Catalunya Exterior es deter
minen per decret. La seva composició inclourà, en tot 
cas, una representació dels òrgans del Govern compe
tents en matèria d’acció exterior, migracions, cultura i 
educació, així com dels organismes, consorcis i insti
tucions participats per la Generalitat que treballin en 
els àmbits de la diplomàcia pública, internacionalitza
ció de l’economia i projecció exterior de la llengua i 
la cultura. En el nomenament de les persones mem
bres del Consell es procurarà assolir una representació 
equilibrada de dones i homes, així com dels diferents 
continents mitjançant una representació específica per 
les zones geogràfiques que l’òrgan competent en matè
ria d’acció exterior determini.

3. Els membres del Consell representants de la Catalu
nya Exterior exerceixen la representació de la Cata lunya 
Exterior davant les institucions catalanes i compareixen 
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davant el Parlament de Catalunya quan aquesta institu
ció els ho sol·liciti.

4. Els membres del Consell representants de la Catalu
nya Exterior, en col·laboració amb el departament com
petent en matèria d’acció exterior, poden promoure 
iniciatives davant d’altres administracions públiques 
competents en matèries relacionades amb els catalans 
residents a l’exterior o amb les entitats en les quals 
aquests s’organitzen, o que siguin d’interès per a ells.

5. El mandat dels membres del Consell de la Catalu
nya Exterior és de quatre anys, renovable per perío
des d’igual durada, llevat per a aquells membres que 
ho siguin per raó del càrrec, amb una limitació de dos 
mandats.

Article 22. Comissió de Coordinació i Seguiment 
de la Catalunya Exterior

22.1. Per tal d’efectuar el seguiment i l’evolució dels 
plans de treball que es puguin constituir en el marc del 
Consell de la Catalunya Exterior o per a accions o pro
grames específics del Govern, es constitueix, en el si 
del Consell de Catalunya Exterior, la Comissió de Co
ordinació i Seguiment de la Catalunya Exterior.

22.2. El funcionament, l’organització i la composició 
de la Comissió de Coordinació i Seguiment de la Ca
talunya Exterior es fixen en el decret referit a l’article 
anterior.

Article 23. Trobades geogràfiques 
de comunitats catalanes de l’exterior

El Govern dóna suport, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries, a les iniciatives impulsades per les co
munitats catalanes de l’exterior, llurs federacions i les 
comunitats catalanes virtuals de l’exterior, per a l’or
ganització d’esdeveniments de coordinació de caràcter 
geogràfic destinats a la cerca de sinergies per millo
rarne el funcionament individual i col·lectiu.

Disposicions addicionals

Primera. Dotació pressupostària

El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupos
tàries, habilita anualment una partida específica en els 
pressupostos de la Generalitat per tal de poder complir 
els objectius d’aquesta Llei.

Segona. Congrés de la Catalunya Exterior

El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupos
tàries, pot promoure, periòdicament, l’organització del 
Congrés de la Catalunya Exterior amb l’objectiu de di
fondre el coneixement i reconeixement de la presència 
catalana al món, així com promoure l’estudi i les re
lacions entre les entitats i persones que conformen la 
Catalunya Exterior, i entre aquestes i Catalunya.

Tercera. Coordinació

Per al compliment dels objectius establerts en aquesta 
Llei, el departament competent en matèria d’acció ex
terior assumeix la coordinació de les accions que els 
departaments duguin a terme amb caràcter sectorial, i 
promou les col·laboracions que es considerin oportunes 
amb la resta d’administracions públiques de Catalunya.

Quarta. Col·laboració en matèria de diplomàcia 
pública

Les mesures de suport i foment del Govern de la Gene
ralitat establertes en aquesta Llei que tenen per objecte 
la projecció internacional de Catalunya per part dels 
catalans de l’exterior o per les comunitats catalanes 
de l’exterior es podran efectuar, complementàriament, 
pels organismes, pels consorcis i per les institucions 
participats per la Generalitat que treballin en l’àmbit 
de la diplomàcia pública.

Cinquena. Planificació en l’àmbit 
de la Catalunya Exterior

1. El Govern ha d’incorporar en el pla estratègic pre
vist a l’article 15 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, les 
prioritats i els objectius a mitjà termini en els àmbits 
de les relacions amb els ciutadans catalans residents a 
l’exterior i de les comunitats catalanes de l’exterior.

2. Els departaments de l’Administració de la Genera
litat han d’incorporar en els plans de treball anuals de 
desenvolupament del Pla estratègic d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea vigent les actua cions a 
dur a terme en els àmbits de les relacions amb els ciu
tadans catalans residents a l’exterior i de les comunitats 
catalanes de l’exterior.

Disposicions derogatòries

1. Es deroga la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de re
lacions amb les comunitats catalanes de l’exterior.

2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o 
inferior a aquesta Llei en tot el que s’hi oposi o la con
tradigui.

Disposició final

Es faculten el Govern i, en allò que els correspongui, el 
consellers competents per raó de la matèria, per fer el 
desplegament reglamentari d’aquesta Llei.

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior.

2. Acord del Govern de 18.11.2014, pel qual s’aprova 
la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de la 
Catalunya Exterior.
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3. Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior (ver
sió inicial, entrada al Fòrum el 28.1.2015).

4. Sol·licitud informe Dept. Governació i Relacions Ins
titucionals.

5. Sol·licitud informe Economia i Coneixement.

6. Observacions del Departament d’Empresa i Ocupa
ció (Secretaria d’ocupació i Relacions Laborals).

7. Memòria general de l’Avantprojecte de llei de la Ca
talunya Exterior.

8. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro
posades.

9. Informe jurídic preliminar.

10. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

11. Observacions del Departament de Benestar Social 
i Família.

12. Valoració de la SAEUA de les observacions del 
Departament de Benestar Social i Família.

13. Informe de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública.

14. Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior (ver
sió 2, Consell Tècnic, apartat II, de 10.2.2015).

15. Certificat del secretari del Govern del Consell Tèc
nic de 10.2.2015.

16. Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior (ver
sió 3, d’11.2.2015, sotmesa a informació pública).

17. Edicte d’11 de febrer de 2015, pel qual se sotmet a 
informació pública l’Avantprojecte de llei de la Catalu
nya Exterior (DOGC 6811, de 16.2.2015).

18. Oficis i acusaments de recepció tràmit d’audiència 
a entitats.

19. Cartes de conformitat Associació Catalana de Mu
nicipis i Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya.

20. Al·legacions entitats (Oficina Antifrau de Catalu
nya, Casal Català de Minnesota, Casal de Catalunya 
de Buenos Aires, FIECFederació Internacional d’En
titats Catalanes).

21. Certificats de les Delegacions Territorials del Go
vern en relació amb la informació pública.

22. Memòria de les observacions i al·legacions presen
tades en els tràmits d’audiència, informació pública i 
informes.

23. Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior (ver
sió 4, Consell Tècnic, apartat IIIA de 17.3.2015, previ 
a Comissió de Govern Local i dictamen del CTESC).

24. Certificat del secretari del Govern del Consell Tèc
nic de 17.3.2015.

25. Memòria complementària (de 18.3.2015).

26. Sol·licituds informe Comissió de Govern Local i dic
tamen CTESC.

27. Acord de la Comissió de Govern Local de Catalunya 
(24.3.15).

28. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i So
cial de Catalunya.

29. Nova memòria general complementària (2.4.2015).

30. Memòria d’observacions 2 (inclou valoració dicta
men CTESC).

31. Informe jurídic final.

32. Avantprojecte de llei de de l’acció exterior de Catalu
nya (versió 5, Consell Tècnic apartat IVA de 14.4.2015).

33. Certificat del secretari del Govern del Consell Tèc
nic de 14.4.2015.

34. Nota en relació amb la modificació del títol de l’Avant
projecte de llei de la Catalunya Exterior pel d’Avantpro
jecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior.

35. Certificació del secretari general de la Presidència.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Tramitació pel procediment d’urgència extraor-
dinària i acord de reducció dels terminis

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 114489).
D’acord amb l’article 96.4 del Reglament, s’acorda que 
sigui tramitat pel procediment d’urgència extraordinà
ria sol·licitat pel Govern, i que els terminis siguin re
duïts a la meitat dels que són fixats en el procediment 
d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, 
de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
Tram. 200-00044/10

Text presentat
Reg. 114648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es repro
dueix a continuació:



4 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 561

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 32

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement, 
s’aprova l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Ca
talunya 20162019 i de modificació de la Llei 23/1998, 
de 30 de desembre, d’Estadística de Catalunya, i s’au
toritza el conseller perquè el presenti al Parlament. Se 
sol·licita que es tramiti pel procediment d’urgència.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo
na, el 21 d’abril de 2015.

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
20162019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 
de desembre, d’estadística de Catalunya

Preàmbul

L’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència 
exclusiva sobres estadística d’interès de la Generalitat.

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya, desenvolupa la competència exclusiva de la 
Generalitat en l’àmbit de l’estadística, i estableix, amb 
una periodicitat quadriennal, el desenvolupament del 
Pla estadístic de Catalunya, definit com l’instrument 
d’ordenació i planificació de l’estadística d’interès de 
la Generalitat.

El text de la llei s’estructura en dos títols, una disposi
ció derogatòria i un annex.

El Títol 1 conté les disposicions generals relatives al 
Pla estadístic de Catalunya 20162019, i es divideix en 
sis capítols amb un total de vintidos articles.

El Pla estadístic de Catalunya per al període 20162019 
és el sisè que aprova el Parlament de Catalunya, després 
dels plans estadístics dels períodes 19921995, 1997
2000, 20012004, 20062009 i 20112014, a fi de donar 
resposta al canvi de model de producció i difusió esta
dística que ja s’està produint en els països més desen
volupats. També pretén millorar l’accés a la informació 
amb finalitats estadístiques i potenciar els mecanismes 
de coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.

El Pla estadístic de Catalunya 20162019 dóna respos
ta als reptes establerts pels principis generals del Co
di de bones pràctiques de les estadístiques europees, 
publicat en la Recomanació de la Comissió de les Co
munitats Europees de 25 de maig de 2005 relativa a la 
independència, la integritat i la responsabilitat de les 
autoritats estadístiques dels estats membres i de la co
munitat, revisat pel Comitè del Sistema estadístic Eu
ropeu el 28 de setembre de 2011. La legislació esta
dística catalana ja se n’havia fet ressò a partir de la 
Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, amb el 
compromís explícit d’optimitzar la relació costeficàcia 
de les actuacions estadístiques, l’adequació dels recur
sos i l’accessibilitat i claredat en la difusió estadística.

També, s’inspira en els objectius que orienten els dife
rents reglaments europeus relatius a l’estadística euro

pea: el Reglament (CE) 223/2009 del Parlament Europeu 
i del Consell, d’11 de març de 2009, relatiu a l’estadística 
europea, i pel que es deroga el Reglament (CE, Euratom) 
número 1101/2008 relatiu a la transmissió a l’Oficina Es
tadística de les Comunitats Europees de les informaci
ons emparades pel secret estadístic, el Reglament (CE) 
número 322/97 del Consell sobre l’estadística comuni
tària i la Decisió 89/382/CEE, Euratom del Consell pel 
que es crea un Comitè del programa estadístic de les Co
munitats Europees, i la proposta de Reglament pel qual 
es modifica el Reglament (CE) 223/2009.

En coherència amb això i per tal de garantir unes es
tadístiques fiables, aconseguir l’estalvi i l’eficiència en 
l’ús dels recursos i emprar útilment els beneficis de la 
recollida de dades, el Pla estadístic de Catalunya per 
al període 20162019 procura facilitar encara més la 
utilització de dades administratives amb finalitats es
tadístiques i alhora augmentar l’ús d’informació esta
dística amb finalitats d’investigació científica, recerca i 
avaluació de polítiques públiques.

Al costat d’aquests objectius, el Pla estadístic de Cata
lunya 20162019 busca també l’establiment d’un marc 
que permeti una millor coordinació dels òrgans i insti
tucions que conformen el Sistema estadístic de Catalu
nya a fi d’incrementar els estàndards de qualitat de les 
estadístiques.

Finalment, en l’àmbit de la difusió pública, el Pla im
pulsa decididament la millora de la informació esta
dística pública a través del Portal de l’estadística pú
blica de Catalunya, instrument que vol reunir en un 
mateix espai tota la informació produïda pels òrgans i 
institucions del Sistema estadístic de Catalunya de ma
nera estructurada, per facilitar que els usuaris de l’es
tadística la puguin reutilitzar.

El capítol 1 defineix el Pla estadístic de Catalunya i 
estableix el període de vigència del Pla estadístic 2016
2019.

El capítol 2 estableix els objectius generals del Pla es
tadístic de Catalunya 20162019, que, a banda d’aten
dre la consolidació i ampliació de la informació dispo
nible en el Sistema estadístic de Catalunya, s’orienten 
a la gestió de la qualitat dels processos i dels productes 
estadístics, com també a l’impuls del sistema d’infor
mació estadística.

El capítol 3 aborda el desplegament dels objectius ge
nerals del Pla i regula els àmbits d’activitat estadística, 
que s’identifiquen amb els camps temàtics que recu
llen les actuacions estadístiques que produeix el Siste
ma estadístic de Catalunya; i cada un d’aquests àmbits 
descriu els objectius específics corresponents.

S’inclou a l’article 11 l’accés de l’Institut d’Estadísti
ca de Catalunya (d’ara endavant, Idescat) als arxius i 
registres de la Generalitat de Catalunya i dels organis
mes autònoms, les entitats de dret públic i les empre
ses que en depenen, per al seu aprofitament amb fina
litats estadístiques.
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El capítol 4 preveu l’execució del Pla estadístic de Ca
talunya 20162019 i regula les actuacions estadístiques 
encomanades pels programes anuals d’actuació esta
dística vigents en cada moment durant el període de 
vigència del Pla i n’estableix una nova tipologia.

El capítol 5 estructura el marc de col·laboració institu
cional en l’execució del Pla estadístic i preveu les for
mes de col·laboració entre les institucions i òrgans del 
Sistema estadístic de Catalunya i la col·laboració de 
l’Idescat amb altres entitats.

Finalment, el capítol 6 conté diversos preceptes refe
rits a la difusió de resultats estadístics.

El Títol 2 de la disposició conté en quatre articles la 
modificació parcial de la Llei d’estadística de Catalu
nya, vigent des de fa 16 anys. Aquesta té com a objec
tiu la seva adaptació als canvis normatius que s’han 
succeït aquests darrers anys en l’àmbit de les estadís
tiques europees i, significadament, als criteris del Re
glament (CE) 223/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell, d’11 de març de 2009, relatiu a l’estadística 
europea i de la Proposta de Reglament del Parlament 
Europeu i del Consell pel qual es modifica el Regla
ment (CE) 223/2009 esmentat, així com a la conveni
ència d’actualitzar el bloc normatiu estadístic als aven
ços tecnològics actuals. Es pretén, així mateix, atorgar 
a aquesta adaptació una vocació de permanència en el 
temps, que no s’aconseguiria introduint aquestes pre
visions en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2016
2019, per raó de la seva limitada vigència temporal.

Per aquest motiu es modifiquen tres articles de la Llei 
d’estadística de Catalunya, concretament els articles 9, 
17 i 30 i s’afegeix un article 23 bis. L’article 9 als efec
tes de garantir el nomenament del director de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya basat en criteris estrictament 
professionals i el seu cessament per la concurrència de 
causes determinades, en línia amb la legislació estadís
tica europea, la qual es refereix a les responsabilitats 
dels directors dels instituts d’estadística i a la transpa
rència en els procediments de la seva designació i cessa
ment. L’article 17 per la necessitat de millorar l’eficièn
cia i l’eficàcia en la producció d’estadístiques d’interès 
de la Generalitat, en aprofitar al màxim la informació 
administrativa, tenint en compte que la informació que 
s’integri en el sistema d’informació estadística s’utilit
zarà amb la finalitat de produir les estadístiques d’in
terès de la Generalitat que siguin encomandes per les 
disposicions corresponents. L’addició d’un article 23 bis 
amb la voluntat d’establir amb vocació de permanència 
a la Llei d’estadística de Catalunya, la creació i regu
lació del registre de fitxers estadístics, que havia estat 
creat i regulat per la Llei 2/2006, del 6 de març, del Pla 
estadístic de Catalunya 20062009 i la seva vigència 
s’havia mantingut amb la Llei 13/2010, del 21 de maig, 
del Pla estadístic de Catalunya 20112014. I finalment, 
l’article 30, per obtenir el màxim aprofitament i rendi
ment de la informació estadística, tot respectant la le
gislació sobre protecció de dades, i permetre a les enti

tats de dret públic dedicades a l’avaluació de polítiques 
públiques que utilitzin la informació estadística per a 
la millora de l’avaluació de les polítiques públiques, en 
la mesura que aquestes desenvolupen actuacions que 
constitueixen activitats estadístiques.

La disposició derogatòria única deroga expressament la 
Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Cata
lunya 20112014, i la única disposició que restava vigent 
de la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de 
Catalunya 20062009, la disposició addicional primera.

I per últim, l’annex conté una descripció ordenada d’àm
bits d’activitat estadística del Pla.

Títol 1. Pla estadístic de Catalunya 20162019

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Ordenació i planificació 
de l’estadística d’interès de la Generalitat

El Pla estadístic de Catalunya, d’acord amb l’article 40 
de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya, és l’instrument d’ordenació i de planifica
ció de l’estadística d’interès de la Generalitat.

Article 2. Període d’aplicació del Pla estadístic 
de Catalunya 20162019

El Pla estadístic regulat per aquesta Llei estableix els 
seus objectius per al període de temps comprès entre 
l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2019.

Article 3. Principis generals del Pla estadístic 
de Catalunya

Els principis generals de Pla estadístic de Catalunya 
20162019 es corresponen amb els fixats pel Codi de bo
nes pràctiques de les estadístiques europees, que com
prenen l’entorn institucional, els processos estadístics i 
la producció estadística.

Capítol 2. Objectius generals del Pla estadístic 
de Catalunya

Article 4. Objectius generals del Pla estadístic 
de Catalunya 20162019

Els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 
20162019 són els següents:

1. Consolidar i ampliar la informació estadística dis
ponible en el Sistema estadístic de Catalunya.

2. Potenciar la integració de la informació estadística 
de Catalunya.

3. Promoure que s’augmenti l’ús de la informació esta
dística amb finalitats d’investigació científica, recerca i 
avaluació de polítiques públiques.
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4. Millorar la coordinació del Sistema estadístic de Ca
talunya, tant en la producció com en la difusió estadís
tica, especialment atenent a la gestió de la qualitat dels 
processos i dels productes estadístics.

Article 5. Consolidació i ampliació 
de la informació estadística disponible 
en el Sistema estadístic de Catalunya

Aquest objectiu preveu la consolidació de les estadís
tiques que produeix el Sistema estadístic de Catalunya 
i l’adaptació i la producció d’estadístiques periòdiques 
i noves estadístiques, respectivament, d’acord amb les 
realitats canviants que tenen lloc a Catalunya en els 
àmbits econòmic, demogràfic, cultural, tecnològic i 
social, i que s’agrupen al voltant dels àmbits d’activitat 
estadística definits al capítol III d’aquesta Llei.

Article 6. Potenciació de la integració 
de la informació estadística de Catalunya

1. Aquest objectiu, fonamentat en la millora de l’efici
ència i en la reducció de costos i càrregues a les uni
tats informants, preveu potenciar l’explotació de la 
informació dels arxius i registres administratius i inte
grarne la informació en les estadístiques en la mesura 
necessària pel desplegament, l’elaboració i la difusió 
de les estadístiques d’interès de la Generalitat.

2. El sistema d’informació estadística –el nucli del qual 
està constituït pels registres estadístics bàsics de pobla
ció, d’empreses i establiments i de territori– integrarà la 
informació estadística disponible en els departaments 
de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats 
de dret públic i les empreses que en depenen per poten
ciar l’ús i la reutilització de la informació, ja sigui d’ori
gen administratiu o estadístic.

3. La informació procedent d’arxius i registres admi
nistratius s’incorporarà a les estadístiques en la mesura 
necessària pel desplegament, l’elaboració i la difusió 
de les estadístiques d’interès de la Generalitat.

4. El Registre estadístic de territori constituirà la base 
per a la creació d’un sistema de georeferenciació esta
dística del territori, que es desenvoluparà mitjançant 
actuacions estadístiques definides amb la col·laboració 
d’ens especialitzats en aquest àmbit.

5. La informació que s’incorpori a les estadístiques en 
la mesura necessària pel desplegament, l’elaboració 
i la difusió de les estadístiques d’interès de la Gene
ralitat inclourà sistemàticament la variable sexe i edat, 
d’acord amb el previst a la normativa vigent.

Article 7. Promoció de l’augment de l’ús 
de la informació estadística amb finalitats 
d’investigació científica, recerca i avaluació 
de polítiques públiques

Aquest objectiu promou la utilització de l’estadística 
amb finalitats d’investigació científica, recerca i avalu

ació de polítiques públiques per tal d’augmentar l’apro
fitament de les dades estadístiques disponibles en el 
Sistema estadístic de Catalunya. També pretén obtenir 
la major informació de la realitat social i econòmica, i 
proporcionar eines per a un bon govern.

Article 8. Millora de la coordinació del 
Sistema estadístic de Catalunya

Aquest objectiu, de caràcter instrumental, ha de con
tribuir a la millora dels processos de producció i di
fusió estadística, i a l’impuls de la gestió de la qualitat 
dels processos i dels productes estadístics.

Des d’aquesta perspectiva, l’Idescat potenciarà sistemes 
de gestió de la qualitat de les estadístiques per assegu
rar la seva rellevància i utilitat; establirà procediments 
de planificació, gestió i seguiment dels processos de 
producció i difusió estadística; i proporcionarà criteris 
per a l’adequació dels costos a la rellevància i significa
ció de les activitats estadístiques.

L’Idescat promourà l’adopció d’aquests sistemes, pro
cediments i criteris pels òrgans i institucions del Siste
ma estadístic de Catalunya.

Amb relació a la difusió estadística, s’impulsarà el Por
tal de l’estadística pública de Catalunya, concebut com 
un espai de referència des del qual es pugui accedir a la 
informació produïda pel Sistema estadístic de Catalu
nya de manera homogènia i estructurada, i que faciliti 
que els usuaris d’estadística la puguin reutilitzar.

Capítol 3. Desplegament dels objectius del Pla 
estadístic de Catalunya 20162019

Article 9. Àmbits d’activitat estadística

1. Els objectius generals del Pla estadístic de Catalu
nya 20162019 es despleguen en un conjunt organitzat 
d’àmbits d’activitat estadística, entesos com els camps 
temàtics que recullen les diferents actuacions estadísti
ques que produeix el Sistema estadístic de Catalunya i 
que concreten els objectius específics del Pla.

2. La descripció ordenada dels àmbits d’activitat esta
dística del Pla, els seus objectius específics i els corres
ponents subàmbits s’especifiquen en un annex d’aques
ta disposició.

Article 10. Actuacions estadístiques a càrrec 
de les institucions i els òrgans del Sistema 
estadístic de Catalunya

1. Les institucions i òrgans del Sistema estadístic de 
Catalunya porten a terme les actuacions estadístiques 
que els encomanen els programes anuals d’actuació es
tadística vigents en cada moment.

2. Les institucions han de comunicar anualment a 
l’Idescat la relació dels òrgans amb atribucions estadís
tiques, que resten subjectes al deure del secret estadís
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tic en els termes establerts per la Llei d’estadística de 
Catalunya i les normes de desplegament.

Article 11. Accés, utilització i integració dels 
registres administratius a càrrec 
de la Generalitat de Catalunya

1. L’Idescat, juntament amb els departaments de la Ge
neralitat i els organismes autònoms, les entitats de dret 
públic i les empreses que en depenen, titulars de regis
tres administratius, hauran de crear els mecanismes de 
cooperació necessaris per fer efectiu el que estableix 
l’apartat 4 d’aquest article, en la forma que reglamentà
riament es determini.

L’Idescat coordinarà les activitats de normalització re
latives als registres administratius i dels sistemes d’in
formació que puguin servir per a la generació de dades 
estadístiques. Amb aquest fi, l’Idescat també podrà de
manar als departaments de la Generalitat i els organis
mes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses 
que en depenen les metadades pertinents dels registres 
i arxius administratius que s’utilitzin amb finalitats es
tadístiques.

2. Els departaments de la Generalitat i els organismes 
autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que 
en depenen han de trametre a l’Idescat els projectes de 
creació de registres i arxius administratius suscepti
bles d’aprofitament estadístic, i també els projectes de 
modificació o supressió d’aquests registres i arxius, per 
tal de poder conèixer el grau d’aprofitament estadístic, 
i especialment els que:

a) Permetin assolir objectius del Pla estadístic.

b) Es caracteritzin per la seva vocació de permanència 
i actualització contínua.

c) Abastin la totalitat del territori de Catalunya.

d) Continguin dades o característiques sobre persones 
físiques o jurídiques.

3. L’Idescat pot fer recomanacions de caràcter tècnic 
dels projectes a què fa referència l’apartat 2 d’aquest 
article, especialment en relació amb nomenclatures, 
classificacions, codis i altres aspectes d’homogeneïtza
ció estadística, per tal de possibilitarne l’aprofitament 
estadístic i evitar la càrrega a les unitats informants, 
d’acord amb els principis d’adequació dels procedi
ments estadístics de càrrega no excessiva per a les per
sones enquestades i de relació costeficàcia del Codi de 
bones pràctiques de les estadístiques europees.

4. A fi de reduir la càrrega de resposta de les unitats in
formants, l’Idescat podrà accedir, en termes de màxi
ma eficiència i eficàcia, als arxius i registres adminis
tratius i estadístics disponibles, dels departaments de 
la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats 
de dret públic i les empreses que en depenen, inclosos 
aquells emplenats per via electrònica garantint la in
teroperabilitat dels sistemes d’informació. L’Idescat hi 

podrà accedir exclusivament per ferne ús amb finali
tats estadístiques i integrarne la informació en les es
tadístiques en la mesura necessària pel desplegament, 
l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de 
la Generalitat.

Capítol 4. Execució del Pla estadístic 
de Catalunya

Article 12. Els programes anuals d’actuació 
estadística

1. L’execució del Pla estadístic de Catalunya 20162019 
es realitza per mitjà dels programes anuals d’actuació 
estadística.

2. Els programes anuals d’actuació estadística establei
xen la descripció de les actuacions estadístiques que 
s’han de dur a terme, en compliment dels objectius i els 
preceptes d’aquesta llei, durant l’any que abasten. En les 
actuacions de producció estadística s’han de fixar les 
principals variables sobre les quals cal obtenir resultats 
i també el calendari indicatiu de difusió de resultats.

Article 13. Tipus d’actuacions estadístiques

Els tipus d’actuacions estadístiques que s’han de dur a 
terme durant el període de vigència del Pla estadístic 
de Catalunya 20162019 són:

a) Actuacions estadístiques consolidades: actuacions 
que en el desplegament de plans estadístics anteriors 
i en realitzacions successives han mostrat ser vàlides i 
útils per al coneixement de la realitat i que subminis
tren una informació periòdica.

b) Actuacions estadístiques noves: actuacions que per 
l’interès que tenen i per la seva adequació als objectius 
del Pla s’han d’iniciar durant el període de vigència d’a
quest o bé les actuacions que ja s’han dut a terme en el 
desplegament de plans estadístics anteriors, però que, 
atès el seu estadi inicial o les seves característiques, en
cara no es poden considerar actuacions estadístiques 
consolidades.

Article 14. Requisits d’inclusió d’actuacions 
estadístiques en els programes anuals 
d’actuació estadística

1. Totes les institucions i òrgans del Sistema estadístic 
de Catalunya han de trametre a l’Idescat les propos
tes d’actuacions estadístiques que s’han d’incloure en 
el Programa anual d’actuació estadística abans del 30 
de setembre de l’any precedent.

2. Perquè s’inclogui una actuació estadística en un Pro
grama anual d’actuació estadística cal que el projecte 
tècnic corresponent hagi estat homologat prèviament 
per l’Idescat.

3. El projecte tècnic d’una actuació estadística ha de 
contenir, com a mínim, la informació següent:
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a) La indicació de l’àmbit i subàmbit d’activitat esta
dística al qual va associada.

b) El nom de l’organisme o organismes responsables d’e
xecutar i difondre l’actuació, i també dels col·laboradors.

c) La descripció de les característiques tècniques i la 
justificació de les fonts i dels mètodes utilitzats en l’ob
tenció de dades de l’actuació, si escau.

d) La indicació de les variables o els grups de variables 
principals que es pretén mesurar, incloent sistemàtica
ment la variable sexe i edat.

e) L’establiment dels terminis en què s’obtindran els re
sultats estadístics i el seu sistema de difusió.

f) La determinació del nivell màxim de desagregació 
territorial en què es difondran les dades.

g) Una aproximació del cost directe estimat anual de 
l’actuació.

4. En totes les actuacions estadístiques que compor
tin l’enquesta directa a persones físiques o jurídiques, 
l’Idescat pot demanar a l’organisme responsable la do
cumentació tècnica que consideri necessària per poder 
homologar el projecte tècnic corresponent.

5. Si com a resultat de l’anàlisi del projecte tècnic per 
a la realització d’una actuació estadística i de la revisió 
de la documentació complementària a què fa referència 
l’apartat 4, se’n derivés la realització d’algun dels estu
dis d’opinió que esmenta l’article 2.b de la Llei 6/2007, 
del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, l’Idescat 
ho ha de retornar a l’organisme promotor i, alhora, in
formarne el Centre d’Estudis d’Opinió perquè la pro
posta de l’estudi d’opinió es tramiti, d’acord amb l’arti
cle 19 de la Llei del Centre d’Estudis d’Opinió.

Article 15. Aprovació dels programes anuals 
d’actuació estadística

1. El Govern ha d’aprovar cada any per Decret, abans 
del 31 de desembre i a proposta del conseller o con
sellera competent en matèria de gestió i coordinació 
del Sistema estadístic de Catalunya, el Programa a nual 
d’actuació estadística per a l’any següent.

2. El Govern ha de donar compte al Parlament del De
cret d’aprovació del Programa anual d’actuació esta
dística i trametreli tota la documentació descriptiva 
del Programa.

3. El Govern ha de donar compte al Parlament de la fi
nalització de l’execució de cada Programa anual d’actu
ació estadística, per mitjà de la presentació d’un infor
me que especifiqui el grau de compliment dels objectius 
i, si s’escau, les causes d’incompliment.

4. L’Idescat ha de preparar cada any, amb la consulta 
prèvia a les institucions i òrgans del Sistema estadístic 
de Catalunya, la proposta de Programa anual d’actua
ció estadística, que s’ha d’aprovar abans del 15 de no
vembre.

Article 16. Declaració d’estadística d’interès 
de la Generalitat

1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de 
complir els requisits d’objectivitat i correcció tècnica 
definits a l’article 15 de la Llei d’estadística de Cata
lunya.

2. Les actuacions estadístiques incloses en un Progra
ma anual d’actuació estadística es declaren estadísti
ques d’interès de la Generalitat i tenen la consideració 
d’estadística oficial.

Article 17. Informe d’execució del Pla estadístic 
de Catalunya 20162019

1. El Govern ha de presentar al Parlament un informe 
d’execució del Pla estadístic de Catalunya 20162019 
en un termini de sis mesos a comptar des de la finalit
zació de la seva vigència.

2. L’Idescat és el responsable d’elaborar l’informe d’exe
cució a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article.

Capítol 5. Marc de col·laboració institucional 
en l’execució del Pla estadístic de Catalunya

Article 18. Formes de col·laboració entre les 
institucions i els òrgans del Sistema estadístic 
de Catalunya

1. La col·laboració entre les institucions i els òrgans del 
Sistema estadístic de Catalunya que tingui per objec
te el desenvolupament d’objectius del Pla estadístic vi
gent es formalitzarà mitjançant convenis i contractes, 
d’acord amb la normativa vigent.

2. La condició d’organisme col·laborador en una actu
ació estadística es fixarà en els decrets que aprovin els 
programes anuals d’actuació estadística que desenvo
lupin el Pla estadístic de Catalunya 20162019.

Article 19. Sol·licitud i requisits de la 
col·laboració tècnica a l’Idescat

Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de 
Catalunya poden sol·licitar la col·laboració tècnica de 
l’Idescat per elaborar i difondre estadístiques ajustades 
als objectius del Pla estadístic de Catalunya 20162019, 
sens perjudici del que disposa la lletra o de l’article 10 
de la Llei d’estadística de Catalunya, en relació amb 
l’assistència tècnica.

Article 20. Col·laboració de l’Idescat amb 
altres entitats

L’Idescat potenciarà la col·laboració amb altres entitats 
i organismes, tant autonòmics com estatals, europeus i 
internacionals, per desenvolupar objectius del Pla esta
dístic. Els termes d’aquestes actuacions conjuntes s’ar
ticularan a través de convenis de col·laboració.
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Capítol 6. Difusió de La informació estadística

Article 21. Criteris generals

L’estadística oficial ha de respondre a les necessitats de 
les institucions, els centres de recerca, les empreses i el 
públic en general. La difusió de les estadístiques s’ade
qua als principis següents:

a) Rellevància: les estadístiques han de satisfer les ne
cessitats dels usuaris. Cal realitzar controls periòdics i 
un seguiment sistemàtic de la seva satisfacció. S’ha de 
prestar un servei d’atenció als usuaris eficient que per
meti satisfer necessitats.

b) Precisió i fiabilitat: les estadístiques han de reflectir 
la realitat de manera precisa i fiable. Cal fer públics els 
canvis o errors detectats.

c) Oportunitat i puntualitat: les estadístiques s’han de 
fer públiques de manera oportuna i puntual. L’Idescat 
ha de fer públic el calendari anual de publicació de les 
actuacions estadístiques, així com també els canvis 
que es produeixin en aquestes. El calendari anual s’ha 
de fer públic a l’inici de l’any natural.

d) Coherència i comparabilitat: les estadístiques han 
de ser consistents internament i comparables durant un 
període de temps raonable.

e) Accessibilitat i claredat: les estadístiques s’han de 
publicar de forma clara i comprensible; s’han de difon
dre de forma adequada i convenient; la disponibilitat 
i l’accés han de tenir caràcter imparcial, i han d’anar 
acompanyats de metadades i orientació de suport. Els 
canals de difusió utilitzats han de garantir l’accessibili
tat i la usabilitat de les dades difoses.

Article 22. Canals de difusió

Els resultats estadístics del Sistema estadístic de Cata
lunya s’han de fer públics a través dels canals de difu
sió que cada institució consideri que garanteixen millor 
l’accés de tothom. En tot cas, els resultats de les actua
cions estadístiques oficials que es derivin d’aquesta llei 
s’han de difondre per Internet sota una llicència oberta 
que permeti utilitzarlos citantne la font.

El web de l’Institut d’Estadística de Catalunya és el Por
tal de l’estadística pública de Catalunya, concebut com 
un espai de referència des del qual es podrà accedir a 
la informació produïda pel Sistema estadístic de Cata
lunya de manera homogènia i estructurada, per facili
tar que els usuaris de l’estadística la puguin reutilitzar. 
Com a tal, ha d’enllaçar amb els apartats d’estadística 
oficial dels webs de la resta d’institucions i òrgans que 
integren el Sistema estadístic de Catalunya.

Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de 
Catalunya han de disposar en llurs webs d’un apartat 
específic d’estadística oficial que reculli els resultats 
de les actuacions integrades en els programes anuals 
d’actuació estadística.

Títol 2. Modificació de la Llei 23/1998, de 30 
de desembre, d’estadística de Catalunya

Article 23. Modificació de l’article 9

S’afegeixen els apartats 3, 4, 5 i 6, a l’article 9 de la Llei 
d’estadística de Catalunya, amb el text següent:

«3. Els òrgans de govern de l’Idescat són:

a) La Junta de Govern.
b) El director o directora.

4. El director o la directora de l’Idescat, amb rang or
gànic de director o directora general, el nomena el Go
vern de la Generalitat a proposta del conseller o la con
sellera del departament competent en matèria de gestió 
i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, en 
base a criteris professionals i tècnics en l’àmbit de l’es
tadística, per un període de mandat de quatre anys, 
susceptible de renovació per una única vegada per a un 
segon mandat.

5. Són causes de cessament, a més de la renúncia o l’ex
piració del termini del mandat, la incompatibilitat so
brevinguda o la incapacitat permanent, l’incompliment 
greu de les seves funcions i la condemna ferma per de
licte dolós.

6. El director o directora de l’Idescat té la responsabili
tat de garantir que les estadístiques d’interès de la Ge
neralitat es desenvolupen, elaboren i difonen respec
tant la independència científica i de forma objectiva, 
professional i transparent.

7. La regulació d’aquests òrgans de govern es fa per 
mitjà del decret d’organització i funcionament de l’Ins
titut d’Estadística de Catalunya.»

Article 24. Modificació de l’article 17

Es modifica l’article 17 de la Llei d’estadística de Cata
lunya, que queda redactat en els següents termes:

«Article 17

1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de 
tenir com a font prioritària d’informació els arxius i els 
registres administratius i estadístics disponibles, a fi de 
reduir les molèsties als ciutadans i millorar l’eficiència 
de la despesa pública.

2. Per facilitar el compliment del que estableix l’apar
tat 1, l’expedient de creació o de modificació dels ar
xius i dels registres susceptibles d’aquesta utilització 
ha de fer explícita aquesta finalitat estadística, junta
ment amb les que els siguin pròpies i específiques.

3. Per ferne ús amb finalitats exclusivament estadís
tiques, l’Idescat podrà accedir, en termes de màxima 
eficiència i eficàcia, als arxius i registres administrati
us que estiguin en poder dels departaments de la Ge
neralitat i els organismes autònoms, les entitats de dret 
públic i les empreses que en depenen i ferne ús per 
a integrarne la informació en les estadístiques en la 
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mesura necessària pel desplegament, l’elaboració i la 
difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.

4. El projecte d’utilització de les dades existents en els 
arxius i en els registres administratius amb finalitats es
tadístiques s’ha de tramitar com un projecte estadístic.»

Article 25. Creació de l’article 23 bis

S’afegeix un article, el 23 bis, a la Llei d’estadística de 
Catalunya, amb el text següent:

«Article 23 bis. Creació del Registre de Fitxers Esta
dístics

1. Es crea el Registre de Fitxers Estadístics i s’adscriu a 
l’Institut d’Estadística de Catalunya com a mecanisme 
per a facilitar l’accessibilitat, la transparència, la quali
tat i la reutilització de la informació estadística.

2. El Registre de Fitxers Estadístics ha d’inventariar 
els fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques, 
referits tant a persones físiques com jurídiques, que les 
institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Cata
lunya creïn exclusivament per a elaborar estadístiques 
d’interès de la Generalitat de Catalunya».

Article 26. Modificació de l’article 30

Es modifica l’article 30 de la Llei d’estadística de Cata
lunya, que queda redactat en els següents termes

«Article 30

1. L’Idescat i les institucions i òrgans del Sistema es
tadístic de Catalunya impulsaran i facilitaran la utilit
zació de la informació estadística disponible per a la 
millora de l’avaluació de les polítiques públiques de les 
administracions catalanes respectant la legislació vi
gent en matèria de protecció de les dades personals i el 
secret estadístic.

2. Així mateix, es pot permetre als instituts d’investi
gació científica, als investigadors, als centres de recer
ca i a les entitats de dret públic dedicades a l’avaluació 
de polítiques públiques, accedir a les dades confiden
cials amb finalitats científiques emparades pel secret 
estadístic, sempre que no permetin una identificació 
directa de les persones.»

3. Un decret del Govern determinarà el procediment 
d’autorització per accedir a les dades, d’acord amb els 
següents requeriments:

a) Que el projecte d’investigació sigui sol·licitat per una 
persona física o jurídica reconeguda.

b) Que s’hagi presentat una proposta d’investigació 
pertinent.

c) Que s’hagi indicat la informació a la que es vol te
nir accés.

d) Que concorrin les garanties adequades per a la pro
tecció de la seguretat de la informació.

Disposició derogatòria

Resten derogades les següents disposicions:

– Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de 
Catalunya 20112014.

– Disposició addicional primera de la Llei 2/2006, de 
6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 20062009.

Annex: descripció ordenada d’àmbits d’activitat 
estadística del Pla

Els àmbits d’activitat estadística són els següents:

01. Població
02. Economia
03. Sectors econòmics
04. Treball i societat
05. Condicions de vida i protecció social
06. Territori i medi ambient
07. Metodologia i normalització
08. Registres estadístics i directoris
09. Georeferenciació i estadística de base territorial
10. Indicadors i estadística de síntesi
11. Difusió i promoció de l’estadística

01. Població

Conèixer la distribució geogràfica de la població i les 
seves característiques demogràfiques i socioeconòmi
ques més rellevants, amb una incidència especial en el 
tractament estadístic dels fenòmens demogràfics emer
gents i en els reptes de l’estadística de base territorial. 
Aprofundir en el coneixement de la trajectòria demo
gràfica de la població des de la perspectiva dels canvis 
en l’estructura demogràfica i familiar i en esdeveni
ments del moviment natural, amb una atenció especial 
al fenomen migratori.

01. Evolució i estructura de la població
02. Censos de població i habitatges
03. Llars i famílies
04. Naixements i defuncions
05. Migracions
06. Població estrangera
07. Mobilitat i població estacional
08. Projeccions de població
09. Onomàstica

02. Economia

Conèixer les macromagnituds principals de l’econo
mia catalana, amb el grau adequat de detall concep
tual, desagregació territorial i puntualitat temporal a fi 
d’actualitzar el marc central de la comptabilitat; poten
ciar l’elaboració d’estudis d’impacte econòmic a partir 
de les taules inputoutput i impulsar el desenvolupa
ment de comptes satèl·lit; conèixer el comerç internaci
onal i amb la resta de l’Estat, així com les expectatives 
de l’economia catalana i la seva posició competitiva 
internacional; disposar d’informació sobre el moment 
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conjuntural i cíclic de l’economia catalana, incloenthi 
l’estimació del clima empresarial.

Igualment, es planteja potenciar les estadístiques i in
dicadors sobre l’ús de les tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC) a Catalunya, el nivell d’infraes
tructures en aquest àmbit i els seus efectes econòmics 
o socials. D’altra banda, es pretén disposar d’informa
ció estadística sobre els recursos econòmics i humans 
destinats a recerca i desenvolupament i també sobre la 
capacitat d’innovació de les empreses (R+D+I).

01. Comptes econòmics
02. Empreses. Estructura
03. Conjuntura econòmica
04. Preus
05. Sector exterior
06. Inversió
07. R+D+I
08. TIC

03. Sectors econòmics

Conèixer l’activitat productiva de les diferents bran
ques i sectors de l’economia catalana, amb informació 
sobre les empreses, els establiments i la seva produc
ció. Es fa especial èmfasi en el turisme; concretament 
en la informació física i econòmica, amb dades de 
l’oferta turística, l’àmbit sectorial i la demanda, fluxos 
receptors internacionals i domèstics i el turisme emis
sor català, i també informació estructural de les empre
ses d’especialització turística. En les administracions 
públiques de Catalunya: despesa i activitat inversora, 
recursos financers, materials i humans, vinculats es
pecialment a les actuacions públiques en l’educació, la 
sanitat, la cultura, el medi ambient i l’R+D+I.

01. Sector agrari
02. Energia
03. Indústria
04. Construcció
05. Comerç
06. Serveis
07. Transport
08. Turisme
09. Sector financer
10. Sector públic

04. Treball i societat

Disposar d’informació estadística sobre els diversos as
pectes que configuren l’àmbit del treball des de la pers
pectiva de l’oferta i la demanda de força de treball, com 
ara les seves característiques i condicions i la qualitat 
dels llocs de treball, l’estructura de les remuneracions, 
els costos laborals i les relacions laborals en general.

Aprofundir en les característiques bàsiques de l’edu
cació i la formació, la cultura i la realitat lingüística: 
presència del català, de les altres llengües oficials a 
Catalunya i de la resta de llengües utilitzades en els 
diversos àmbits.

També es planteja disposar d’informació estadística 
sobre l’activitat i recursos de l’Administració de Justí
cia, la seguretat pública, els processos electorals, així 
com les de la producció de serveis que proveeixen el 
sector públic, el sector privat i el sector no lucratiu.

01. Relació amb l’activitat
02. Cost laboral i salaris
03. Condicions laborals
04. Educació i formació (inclou formació contínua en 
el treball)
05. Llengua
06. Ús del temps
07. Cultura i creació
08. Entitats religioses
09 Eleccions i participació ciutadana
10 Justícia i seguretat
11 Esports

05. Condicions de vida i protecció social

Conèixer les condicions de vida de la població que con
figuren el nivell de benestar, la cohesió social i el nivell 
de desenvolupament humà, considerant aspectes com 
les necessitats socials, el nivell d’autonomia personal, 
les situacions de risc de pobresa i d’exclusió social, 
la renda, el patrimoni, el consum de les famílies i els 
aspectes que condicionen la salut de la població, així 
com els recursos dels serveis socials, l’activitat hospi
talària i altres recursos sanitaris.

01. Ingressos i condicions de vida de les llars
02. Serveis socials i protecció social
03. Salut
04. Serveis sanitaris

06. Territori i medi ambient

Disposar de la informació estadística i indicadors de 
l’entorn natural o medi físic, així com en l’àmbit del 
medi ambient i l’impacte sobre el planejament terri
torial, el transport i les infraestructures. Disposar de 
la metainformació estadística sobre la seva localitza
ció territorial i administrativa. Igualment, es planteja 
conèixer les característiques dels habitatges, edificis i 
locals de Catalunya, tenint en compte les seves condi
cions, l’habitatge protegit, l’estat de conservació, la de
manda d’habitatge social i el mercat immobiliari.

01. Entorn físic i clima
02. Medi ambient
03. Divisions geogràfiques i administratives
04. Usos del sòl i planificació
05. Habitatges, edificis i locals
06. Infraestructures

07. Metodologia i normalització estadística

Millorar la qualitat de l’estadística oficial i perfec
cionar els criteris de correcció tècnica per mitjà de la 
cooperació científica amb centres de recerca; l’elabo
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ració d’eines metodològiques i computacionals; l’actu
alització i la millora del sistema normalitzat de clas
sificacions estadístiques, i la programació d’accions 
formatives per a professionals i usuaris de la infor
mació estadística. Per assolir aquest objectiu s’han de 
potenciar les accions de coordinació amb les institu
cions i els òrgans participants en el Pla, amb la fina
litat d’homogeneïtzar les pràctiques estadístiques i els 
criteris de control de qualitat que s’apliquen.

08. Registres estadístics i directoris

Disposar de la informació de base en forma de regis
tres estadístics integrats per elaborar mostres estadís
tiques i marcs de llista, i també diversos recomptes 
sobre les unitats estadístiques referides a població, ha
bitatge, empreses i establiments de Catalunya, sota la 
titularitat de l’Idescat. Facilitar l’accés d’aquesta infor
mació a les institucions i els òrgans del Sistema es
tadístic de Catalunya i als usuaris d’informació esta
dística en les condicions establertes per la normativa 
vigent.

09. Georeferenciació i estadística de base 
territorial

Perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el 
tractament de la informació primària i desenvolupar 
els mecanismes tecnològics adients per a l’articulació 
de sistemes de georeferenciació de la informació es
tadística, en plena col·laboració amb les administraci
ons, organismes i institucions competents, per tal de 
potenciar la disponibilitat (per Internet) d’informació 
estadística amb la màxima desagregació territorial 
possible.

10. Indicadors i estadística de síntesi

Articular un sistema d’indicadors estadístics compara
ble amb altres sistemes estadístics estatals, europeus i 
internacionals, i elaborar publicacions i productes de 
síntesi sobre la realitat catalana.

01. Estadística de síntesi
02. Sistemes d’indicadors estadístics

11. Difusió i promoció de l’estadística

Prestar un conjunt de serveis que satisfacin les neces
sitats dels usuaris i dels mitjans de comunicació mit
jançant l’atenció personalitzada presencial, telefònica 
i, especialment, per Internet, així com la resolució de 
comandes específiques.

Difondre i promoure l’ús de l’estadística oficial; conèi
xer i avaluar les demandes i el grau de satisfacció dels 
usuaris; impulsar les innovacions teòriques i aplicades 
en l’àmbit estadístic i promoure’n la utilització, i incor
porar procediments estadístics en l’anàlisi demogràfi
ca, econòmica i social.

Antecedents del Projecte de llei

Expedient del Projecte de llei del pla estadístic de Ca
talunya 20162019 i de modificació de La llei 23/1998, 
de 30 de novembre, d’estadística de Catalunya

0. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016
19 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de no
vembre, d’estadística de Catalunya rubricada pel con
seller (Govern 21.4.15).

1. Acord del Govern que aprova la memòria preliminar 
de l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalu
nya 201619 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 
de novembre, d’estadística de Catalunya (3.2.15).

2. Text de l’Avantprojecte. Versions

V1. Obre l’expedient a SIGOV (6.2.15).
V2 recull informe jurídic preliminar. Pendent CT 17.2 
(17.2.15).
V3 recull observacions departamentals (26.2.15).
V4 recull observacions departamentals i OG (2.3.15).
V5 recull SAFP. Vista CT 3.3.15 (3.3.15).
V6 Recull PDCAT. Vista CT 17.3.15 (17.3.15).
V7 canvis menors. Presidencia. versió tramesa CTESC 
(20.3.15).
V8 Recull CTESC. Vista CT 14.4.15 (13.4.15).

3. Memòria general

Esborrany sense signar (4.1.15).
Memòria general final (18.1.15).

4. Memòria d’avaluació impacte

Esborrany sense signar (6.2.15).
Memòria final (18.2.15).

5. Informe de la Direcció General de Pressupostos 
(10.2.15).

6. Informe jurídic preliminar (17.2.15).

7. Observacions Interdepartamentals

Oficina del Govern. Àrea de regulació (12.2.15).
Observacions Benestar Social i Família (16.2.15).
Observacions Oficina del Govern (18.2.15).
Observacions Salut (17.2.15).

8. Informe Secretaria d’Administració i Funció Públi
ca (27.2.15).

9. Certificat Consell Tècnic APARTAT II Informació 
Interdepartamental (3.3.15).

10. Informe Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(6.3.15).

11. Observacions CEO (16.3.15).

Nota de valoració (19.3.15).

12. Memòria de les observacions i al·legacions presen
tades (10.3.15).

13. Informe jurídic final (16.3.15).
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14. Certificat Consell Tècnic apartat III.A previ CTESC 
(17.3.15).

15. Dictamen CTESC 10/2015 (10.4.15).

Valoració de l’Idescat dictamen (13.4.15).

16. Informe jurídic final actualitzat (14.4.15).

17. Certificat Consell Tècnic IV.A previ Govern (14.4.15).

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 114648).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 202-00052/10

Rectificació de les esmenes a l’articulat pre-
sentades (BOPC 544)
Reg. 114783 / Coneixement: Mesa de la Comissió 

de Benestar, Família i Immigració, 27.04.2015

Correcció presentada pel Grup Mixt (reg. 114783)

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup Mixt, 
comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’er
rada següent en les esmenes a l’articulat de la Proposi
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
20200052/10), presentada 15 d’abril de 2015 i amb nú
mero de registre 113625.

Esmena núm. 34

On hi diu: 

«D’un nou apartat a l’article 26»

Hi ha de dir: 

«D’una nova lletra c bis»

Esmena núm. 35

On hi diu: 

«D’un nou apartat a l’article 26»

Hi ha de dir: 

«D’un nou article 26 bis»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015

Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta del Grup Mixt

Proposició de llei de modificació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP CiU; GP PPC; GP C’s; GP ERC (reg. 
114600; 114620; 114626; 114854).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2015 al 05.05.2015).
Finiment del termini: 06.05.2015; 09:30 h.

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPCP 104.

Retirada de les esmenes a la totalitat presenta-
des pel GP CiU i pel GP PPC

Sessió 53 del Ple del Parlament, tinguda el 29.04.2015, 
DSPCP 104.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 d ies 
hàbils (del 05.05.2015 al 07.05.2015).
Finiment del termini: 08.05.2015; 09:30 h.
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Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00091/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s (reg. 114815).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil  última.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la dis-
posició addicional primera de la Llei 10/2011, 
de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
Tram. 202-00092/10

Presentació
GP SOC

Reg. 114372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i Santa
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposició de llei de modifi
cació de la Disposició Addicional Primera de la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millo
rament de la regulació normativa, acompanyada de la 
documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece
dents necessaris per a poderse pronunciar

– L’exposició de motius

– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa

Competència i abast de la iniciativa

La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa aprovà la pres
tació indirecta del servei d’abastament d’aigua en alta a 
través de la xarxa d’abastament TerLlobregat. Aquesta 
prestació indirecta es materialitzaria a través de la li
citació i adjudicació de contractes de gestió de serveis 
públics. Juntament amb l’anterior, aquesta llei aprovà 
la dissolució de l’Ens d’Abastament d’Aigua creat per 
la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació de l’abasta
ment d’aigua a l’àrea de Barcelona. També va adaptar 
les demés previsions a una situació de gestió indirecta 
dels béns i instal·lacions de titularitat de la Generalitat 
de Catalunya que integren la xarxa TerLlobregat.

La present proposició de llei pretén retornar a un sis
tema de gestió directa dels béns i instal·lacions de ti
tularitat de la Generalitat de Catalunya que integren 
la xarxa TerLlobregat. Als efectes d’operar una míni
ma intervenció legislativa, la proposta es circumscriu a 
modificar la Disposició Addicional Primera de la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millo
rament de la regulació normativa, tot deixant inaltera
ble l’actual marc legislatiu establert en el text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2003. En conseqüència, enlloc 
de crear una nova entitat equivalent a l’Ens d’Abasta
ment d’Aigua, s’habilita al Govern de la Generalitat de 
Catalunya per a la constitució d’una societat mercantil 
íntegrament participada per la Generalitat, que perme
ti un millor encaix amb la regulació actualment vigent, 
juntament amb una major coherència amb els postulats 
del Dret de la Unió Europea en relació amb les empre
ses públiques, que exigeix una clara diferenciació entre 
les potestats de regulació i les facultats de gestió.

Necessitat de la iniciativa

El servei d’abastament d’aigua en alta mitjançant la 
xarxa d’abastament TerLlobregat constitueix un ser
vei d’interès i competència de la Generalitat de Catalu
nya, i respon a un interès públic primordial com és ga
rantir l’abastament d’aigua del Sistema TerLlobregat 
que inclou l’àrea de Barcelona.

la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa aprovà un canvi 
de forma de gestió del servei a fi que aquest es prestés 
de forma indirecta a través de la licitació i adjudicació 
de contractes de serveis públics.

La Generalitat de Catalunya procedí a la licitació i ad
judicació d’un contracte de gestió del servei d’abasta
ment d’aigua en alta a través de la xarxa TerLlobregat. 
L’adjudicació d’aquest contracte fou anul·lada per reso
lució de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contrac
tuals de Catalunya. Segons resolucions dictades pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i pel Tri
bunal Suprem, l’anterior ha comportat l’anul·lació del 
contracte adjudicat i l’obligació de la Generalitat de 
Catalunya i de l’empresa adjudicatària de retornarse 
recíprocament les prestacions donades entre elles.

La Generalitat de Catalunya i l’entitat privada gestora 
del servei estan obligades a la restitució recíproca de 
les prestacions donades entre elles. Aquesta obligació, i 
els seus efectes econòmics per a les parts, són indepen
dents de quina sigui la nova decisió de la Generalitat de 
Catalunya sobre la forma de prestació del servei públic.

Exposició de motius

La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa aprovà la disso
lució de l’Ens d’Abastament d’Aigua creat per la Llei 
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4/1990, de 9 de març, d’ordenació de l’abastament d’ai
gua a l’àrea de Barcelona, i l’explotació i gestió indirec
ta dels béns i instal·lacions de titularitat de la Genera
litat de Catalunya que integren la xarxa TerLlobregat.

L’Ens d’Abastament d’Aigua havia assolit uns elevats 
estàndards de qualitat en la prestació del servei d’abas
tament d’aigua en alta mitjançant la xarxa d’abasta
ment TerLlobregat, que garantia de manera òptima els 
objectius d’interès general perseguits per la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya pel que fa a l’abasta
ment d’aigua a través de la xarxa TerLlobregat.

El contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
en alta TerLlobregat adjudicat a una entitat privada fou 
anul·lat per resolució de l’aleshores Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de Catalunya. Resolucions ju
dicials posteriors han confirmat l’eficàcia d’aquesta anul
lació del contracte i han declarat l’obligació de la Gene
ralitat de Catalunya d’executar la resolució de l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals. Per tant, la 
Generalitat de Catalunya està obligada a posar fi a l’ac
tual contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
en alta a través de la xarxa TerLlobregat i a adoptar una 
nova decisió sobre la gestió del servei públic.

L’interès públic exigeix cessar els efectes de la modifi
cació legislativa operada per la Llei 10/2011, de 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regula
ció normativa, pel que fa al canvi de forma de gestió 
del servei amb l’objectiu d’obtenir uns ingressos per a 
la Generalitat de Catalunya.

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

Proposició de llei de modificació de la disposició 
addiconal primera de la Llei 10/2001, de 29 
de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa 

Article únic

Es modifica la Disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millo
rament de la regulació normativa, que queda redactada 
de la següent manera: 

«Disposició addicional primera. Prestació del ser
vei d’abastament d’aigua en alta mitjançant la xarxa 
d’abastament TerLlobregat

1. Els béns i instal·lacions de titularitat de la Genera
litat de Catalunya que integren la xarxa TerLlobregat 
seran explotats i gestionats directament, de conformi
tat amb allò establert en l’article 37.1.a del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. Aques
ta gestió directa es durà a terme per una societat mer
cantil íntegrament participada per la Generalitat de 
Catalunya que serà constituïda pel Govern.

2. Aquesta societat de gestió directa dels béns i instal
lacions de titularitat de la Generalitat de Catalunya que 
integren la xarxa TerLlobregat tindrà adscrits els mit
jans personals i materials necessaris per a la prestació 
eficient del servei.

3. Els drets de naturalesa econòmica a què doni lloc 
l’explotació i la gestió de les instal·lacions de titularitat 
de la Generalitat de Catalunya que integren la xarxa 
TerLlobregat es consideren ingressos de la Generali
tat, en els termes establerts en l’article 39 del text re
fós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novem
bre. Aquests ingressos s’han de destinar a l’exercici de 
les competències de la Generalitat en matèria d’aigües, 
d’acord amb la legislació vigent.»

Disposició transitòria única

1. A l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’Agència Catala
na de l’Aigua intervindrà els béns i instal·lacions de ti
tularitat de la Generalitat de Catalunya que integren la 
xarxa TerLlobregat, als efectes d’assumir l’explotació 
i la gestió directa del servei durant el termini que sigui 
necessari fins que la societat de gestió directa prevista 
en la present llei pugui assumirla.

2. Durant aquest període transitori l’Agència Catala
na de l’Aigua esdevindrà l’entitat prestadora del ser
vei d’abastament d’aigua en alta mitjançant la xarxa 
d’abastament TerLlobregat.

3. L’Agència Catalana de l’Aigua nomenarà un inter
ventor tècnic encarregat de fiscalitzar la reversió dels 
citats béns i instal·lacions del servei a favor de la Ge
neralitat de Catalunya, així com de preparar l’inventari 
de mitjans materials i de mitjans personals que hau
ran d’ésser adscrits per part del Govern a la societat de 
gestió directa del servei.

Disposicions finals

Primera. Habilitació per al desenvolupament 
reglamentari 

El Govern de la Generalitat de Catalunya procedirà 
a la modificació dels reglaments previstos en l’article 
34.3.c del text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, 
del 4 de novembre, a fi d’adequarlos a la gestió direc
ta del servei de conformitat amb allò establert en la 
present llei.

Segona. Habilitació pressupostària 

Els preceptes que eventualment comportessin la rea
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exer
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cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de rebuig del nou cur-
rículum de religió a l’educació obligatòria i al 
batxillerat
Tram. 250-01496/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114513; 
114637; 114855).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abocador de 
Cruïlles
Tram. 250-01497/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114514; 
114638; 114856).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna dels fets 
que es van produir en el Carnaval del 2015 a 
Solsona
Tram. 250-01498/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114560; 
114639; 114857).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la mort de dos 
joves a les Llosses el 14 de gener de 2015 i 
la revisió dels protocols d’actuació per a les 
emergències en zones no urbanes
Tram. 250-01499/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114561; 
114640; 114858).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla de gestió 
d’espais naturals de protecció especial de 
Catalunya 2015-2020
Tram. 250-01500/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114515; 
114641; 114859).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’esclerosi múl-
tiple
Tram. 250-01501/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114516; 
114642; 114860).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte mu-
seogràfic del centre d’interpretació d’art ru-
pestre del Cogul
Tram. 250-01502/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114517; 
114643; 114861).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment dels 
objectius previstos en e Pla d’energia i canvi 
climàtic de Catalunya 2012-2020
Tram. 250-01503/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 114518; 114644).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de 
l’autopista AP-7 per al peatges de Vinaròs, 
Ulldecona i Alcanar i el de l’Hospitalet de 
l’Infant i Móra d’Ebre
Tram. 250-01504/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114519; 
114645; 114862).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’igualtat per a equilibrar la presèn-
cia d’homes i dones en els consells de direc-
ció de les empreses
Tram. 250-01505/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114520; 
114646; 114863).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els talls de sub-
ministrament elèctric a Torregrossa
Tram. 250-01506/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 114521; 114647).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la realització 
d’auditories de gestió per la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 250-01507/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114522; 
114684; 114865).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la matriculació dels infants en situació de 
desemparament i acolliment familiar als cen-
tres educatius
Tram. 250-01508/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114523; 
114685; 114866).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la correcció de 
les deficiències de la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra de Puigcerdà
Tram. 250-01509/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114524; 
114686; 114867).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la provisió de 
llocs de treball al sector de trànsit del Pirineu 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01510/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114525; 
114687; 114868).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre els informes de 
la Universitat de Stanford i del Massachu-
setts Institute of Technology relatius a la res-
ponsabilitat de les injeccions de gas del pro-
jecte Castor
Tram. 250-01511/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114526; 
114688; 114869).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Antoni Gaudí a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01512/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114527; 
114689; 114870).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Ausiàs March a l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01513/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114528; 
114690; 114871).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Beethoven a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01514/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114529; 
114691; 114872).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Ferran de Sagarra a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01515/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114582; 
114692; 114873).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Fray Luis de León a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01516/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114583; 
114693; 114874).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Jaume Salvatella a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01517/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114562; 
114694; 114875).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres del Centre d’Educació Especial Jo-
sep Sol a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-01518/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114563; 
114695; 114876).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Les Palmeres a l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01519/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114564; 
114696; 114877).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Lluís Millet a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01520/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114565; 
114697; 114878).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Pallaresa a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01521/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114566; 
114698; 114879).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Miguel de Unamuno a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01522/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114567; 
114699; 114880).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Mercè Rodoreda a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01523/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114568; 
114700; 114881).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Tanit a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01524/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114569; 
114701; 114882).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Primavera a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01525/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114570; 
114702; 114883).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Rosselló Pòrcel i l’Es-
cola Salvat Papasseit a l’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet
Tram. 250-01526/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114571; 
114703; 114884).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Sagrada Família a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01527/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114572; 
114704; 114885).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Serra de Marina a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01528/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114573; 
114705; 114886).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’Escola Torre Balldovina a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01529/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114574; 
114706; 114887).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Wagner a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01530/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114530; 
114707; 114888).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola Santa Coloma a l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01531/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114531; 
114708; 114889).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les obres de l’Escola d’Adults Singuerlín a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01532/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114532; 
114709; 114890).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Antoni Gaudí, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01533/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114533; 
114710; 114891).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Ausiàs March, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01534/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114534; 
114711; 114892).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Banús, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01535/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114535; 
114712; 114893).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Beethoven, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01536/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114536; 
114713; 114894).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
d’Adults Fondo, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01537/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114537; 
114714; 114895).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Esco-
la d’Adults Singuerlín, de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-01538/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114538; 
114715; 114896).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres al Centre 
d’Educació Especial Ferran de Sagarra, de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01539/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114539; 
114716; 114897).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Fray Luis de León, de Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-01540/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114540; 
114717; 114898).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de la 
despesa efectiva de les obres a l’Escola Jau-
me Salvatella, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01541/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114541; 
114718; 114899).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
de la despesa efectiva de les obres al Cen-
tre d’Educació Especial Josep Sol, de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-01542/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114542; 
114719; 114900).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Lluís Millet, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01543/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114543; 
114720; 114901).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de la 
despesa efectiva de les obres a l’Escola Mer-
cè Rodoreda, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01544/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114544; 
114721; 114902).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Miguel de Unamuno, de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-01545/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114575; 
114722; 114903).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Pallaresa, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01546/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114576; 
114723; 114904).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Les Palmeres, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01547/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114597; 
114724; 114905).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Primavera, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01548/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114598; 
114725; 114906).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Riera Alta, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01549/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114584; 
114726; 114907).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Rosselló Pòrcel i l’Escola Salvat Papasseit, 
de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01550/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114585; 
114727; 114908).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.



4 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 561

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 51

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola Sa-
grada Família, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01551/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114586; 
114728; 114909).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Sant Just, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01552/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114587; 
114729; 114910).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Santa Coloma, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01553/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114588; 
114730; 114911).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de la 
despesa efectiva de les obres a l’Escola Serra 
de Marina, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01554/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114589; 
114731; 114912).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Tanit, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01555/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114590; 
114732; 114913).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de la 
despesa efectiva de les obres a l’Escola Torre 
Balldovina, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01556/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114591; 
114733; 114914).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la despesa efectiva de les obres a l’Escola 
Wagner, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01557/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114592; 
114734; 114915).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de queixa al Parlament 
Europeu per la concessió d’un premi Ciutadà 
Europeu de l’Any a Societat Civil Catalana
Tram. 250-01558/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114593; 
114735; 114916).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola Madrenc, de Vilablareix
Tram. 250-01559/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 114594; 114736).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre una piulada del 
secretari general del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya
Tram. 250-01560/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 114545; 114917).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 114546; 114918).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la previsió dels 
fenòmens meteorològics que puguin afectar 
el trànsit i l’elaboració d’un protocol d’actu-
ació coordinat
Tram. 250-01562/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114547; 
114737; 114919).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’emissió de 
programació infantil i juvenil en anglès subti-
tulada en les llengües maternes majoritàries
Tram. 250-01563/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114548; 
114738; 114920).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport es-
colar
Tram. 250-01564/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114549; 
114739; 114921).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la discriminació 
lingüística del català per membres dels cos-
sos policials de l’Estat
Tram. 250-01565/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 114550; 114740).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció 
dels defensors dels drets humans a Mèxic
Tram. 250-01566/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 114551; 114741).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’assignació 
pressupostària de l’Hospital de Mataró per 
al 2015
Tram. 250-01567/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114552; 
114742; 114922).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la sen-
tència del Tribunal Constitucional que anul-
la les competències del Síndic de Greuges 
com a Autoritat Catalana per a la Prevenció 
de la Tortura
Tram. 250-01568/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114553; 
114743; 114923).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01570/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114554; 
114744; 114924).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de glossaris en diverses llengües als llibres 
de text
Tram. 250-01571/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 114555; 114925).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’extensió de la 
validesa de la targeta de transport T-12 fins 
als setze anys
Tram. 250-01572/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114556; 
114745; 114926).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els mecanis-
mes de transparència, participació, cores-
ponsabilitat i informació interna dels centres 
de recerca i els parcs científics
Tram. 250-01573/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114557; 
114746; 114927).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
Decret de creació del Parc Natural del Mas-
sís del Garraf
Tram. 250-01574/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114558; 
114747; 114928).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 114559; 114748).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adequació a la 
legalitat de l’impost sobre la provisió de con-
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques
Tram. 250-01576/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 114595; 114749).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a la Resolu-
ció del Parlament Europeu sobre la situació 
a Veneçuela
Tram. 250-01577/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114596; 
114775; 114929).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de solidaritat amb el 
poble sahrauí i de suport al seu dret a l’auto-
determinació
Tram. 250-01578/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 114577).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la difusió dels 
continguts d’iCat.cat per la freqüència mo-
dulada
Tram. 250-01579/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114578; 
114750; 114930).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el centre de re-
cerca Agrotecnio
Tram. 250-01580/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114579; 
114751; 114931).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a evitar l’abocament d’aigües fecals a la de-
sembocadura del Foix a Cubelles
Tram. 250-01581/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114580; 
114752; 114932).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
Mossos d’Esquadra amb pistoles Taser
Tram. 250-01583/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 114581; 
114753; 114933).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2015; 09:30 h.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2015 al 13.05.2015).
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.
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Proposta de resolució sobre el tancament de 
l’empresa Fábrica Ibérica de Altavoces (Fai-
bal), de Vacarisses
Tram. 250-01608/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2015 al 13.05.2015).
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Proposta de resolució sobre la declaració 
del massís de Garraf com a parc natural
Tram. 250-01609/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2015 al 13.05.2015).
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Proposta de resolució sobre el centre de dia 
i casal de la gent gran de Blancafort
Tram. 250-01610/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2015 al 13.05.2015).
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Proposta de resolució sobre la situació dels 
treballadors de Badalona Serveis Assisten-
cials
Tram. 250-01611/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2015 al 13.05.2015).
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Proposta de resolució de suport a la tasca de 
defensa dels drets humans duta a terme per 
persones i organitzacions guatemalenques
Tram. 250-01612/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2015 al 13.05.2015).
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Proposta de resolució sobre el projecte per 
a instal·lar una explotació porcina a Vimbodí 
i Poblet
Tram. 250-01613/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.04.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.05.2015 al 13.05.2015).
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal
Tram. 250-01614/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 113808 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

La composició del Consell Rector del Centre de la Pro
pietat Forestal és provisional des de l’aprovació de la 
llei de 1999 i fa setze anys que està pendent de la con
vocatòria d’eleccions per part del Govern de la Gene
ralitat. En aquest sentit, la Llei 3/2015, de l’11 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives que 
modifica la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de 
la Propietat Forestal, estableix una nova composició, 
però manté irregularment els membres provisionals al 
Consell Rector que hi són des de fa anys i que previ
siblement es poden tornar a perpetuar de forma inde
finida.

És imprescindible, doncs, la convocatòria d’eleccions 
imminents al Centre de la Propietat Forestal ja que la 
vulneració de la democràcia i de la lliure associació en 
el món forestal català és tan flagrant que mentre que 
l’any 1997, any de les darreres eleccions, aquest només 
tenia 465 membres de ple dret, a hores d’ara els mem
bres ja superen els 3.369, sense que la immensa ma
joria d’aquests hagi pogut escollir lliurement els seus 
representants. Això, malgrat els successius venciments 
del mandat electoral i la clara superació del termini ab
solut dels dos mandats.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a convocar eleccions de manera imminent 
al Centre de la Propietat Forestal en compliment del 
que preveu la disposició addicional sisena de la Llei 
3/2015 de mesures fiscals, que determina que el nou 
sistema d’eleccions s’ha d’establir per decret i dóna un 

termini de sis mesos al Govern per aprovar els Estatuts 
i poder convocarles.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de la Fundació Acció Natura i de l’Institut de 
Medi Ambient de la Universitat de Girona a 
la Comissió de Seguiment de l’Inventari de 
Boscos Singulars
Tram. 250-01615/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 113809 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

Tant la Fundació Acciónatura com l’Institut de Medi 
Ambient de la Universitat de Girona gaudeixen d’un 
dilatada i acreditada experiència en temes de conser
vació i gestió del patrimoni forestal, i en aquest sen
tit cal remarcar, entre altres, la següent relació de fites 
més destacades: 

–Impuls de la custòdia de boscos d’alta vàlua ecològi
ca i patrimonial de Catalunya (Acciónatura).

– Impuls i desenvolupament del programa Sèlvans de 
la Diputació de Girona de creació de reserves forestals 
en boscos madurs de la demarcació de Girona.

– Anàlisi territorial de la xarxa potencial de boscos ma
durs a Catalunya (IMAUdG, en conveni amb la DdGi).

– Impuls de l’extensió d’una xarxa pilot de boscos ma
durs i santuaris forestals a Catalunya (IMAUdG i Ac
ciónatura, en conveni amb la DdGi).

– Projecte de custòdia d’una primera xarxa de boscos 
madurs a Catalunya (Acciónatura, amb la col·laboració 
de la Fundació Biodiversidad).

– Extensió de la custòdia de boscos singulars i boscos 
madurs a la demarcació de Barcelona (Acciónatura, en 
conveni amb la Diputació de Barcelona).
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– Identificació, disseny i implementació d’una xarxa de 
boscos terapèutics a la demarcació de Girona (IMA
UdG i Acciónatura, en conveni amb el Patronat de Tu
risme Costa Brava Girona i la Diputació de Girona).

– Acciónatura participa com a SOCI en una proposta 
Life presentada aquest any titulada «New tools for the 
management and conservation of Mediterranean fo
rests with high natural value» (Life Treeasure).

Sense oblidar, a més, la resposta del Departament d’A
gricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na
tural a la Moció 83/X, amb data 17 de setembre de 2014, 
a on Acciónatura apareix clara i inequívocament com a 
part implicada i interessada en el debat en torn als boscos 
madurs, i citem: «Actualment a més, s’està treballant sota 
el lideratge de l’Administració Forestal, amb el CREAF, 
que n’és l’autor, i amb la col·laboració directa del DTES i 
Acciónatura, en un pla per definir les directrius de gestió 
d’aquests terrenys en funció de la seva singularitat.» 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a incorporar la Fundació Acciónatura i l’Institut 
de Medi Ambient de la UdG a la Comissió de Segui
ment de l’Inventari de Boscos Singulars.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Tordera
Tram. 250-01616/10

Presentació
GP PPC

Reg. 114061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable
cen los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parla
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenya
ment i Universitats.

Exposición de motivos

La población de Tordera cuenta actualmente con un 
solo IES, insuficiente ya para atender la totalidad de la 

demanda de plazas para educación obligatoria secun
daria en el municipio.

Hace años que la Generalitat prometió a los vecinos de 
Tordera la construcción de un nuevo Instituto Escue
la, que ampliara la oferta de educación secundaria en 
el municipio, y, a la vez, garantizase la calidad en las 
instalaciones adecuada para los alumnos de primaria 
adscritos a este centro, que, después de estudiar en ba
rracones, actualmente se encuentran ubicados en una 
antigua escuela habilitada temporalmente, temporali
dad que dura ya cuatro años.

El ayuntamiento de Tordera ha cedido ya a la Genera
litat los terrenos para construir el nuevo edificio, pero 
excusándose en la falta de disponibilidad presupuesta
ria, la Administración ha ido postergando el proyecto, 
y, según las últimas noticias que ha recibido la comu
nidad educativa, lo que iba a ser un Instituto Escuela, 
finalmente, será solo Instituto.

A principios de enero de 2015, en Pleno extraordina
rio, el Ayuntamiento aprobó la licitación de una pri
mera fase, para acoger, a partir de la mitad del curso 
próximo, a los alumnos de primero y segundo de la 
ESO, habiéndose firmado a finales de marzo un con
venio con la Generalitat, según el cual ésta pagaría a 
posteriori al Ayuntamiento el coste de las obras de la 
primera fase.

Para finales de marzo 2015 se prevé la adjudicación 
de la obra a la única empresa que se ha presentado al 
concurso.

En una segunda fase, la Generalitat tendría que finali
zar la construcción del edificio.

Según reuniones mantenidas desde el Grupo Munici
pal del Partido Popular con los padres afectados, exis
te una honda preocupación por la duración excesiva de 
una situación que se les presentó como temporal, pues 
van pasando los años sin que se materialice la solución 
definitiva.

Propuesta de resolución

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

1. Fijar desde los Servicios Territoriales de la Genera
litat, con los padres y resto de la comunidad educativa 
de Tordera afectados por este proyecto, una reunión, 
en el plazo de una semana una vez aprobada esta pro
puesta de resolución, en la que se les explique el plan 
de la Generalitat para construir el edificio prometido: 
calendario, plazos, financiación, puesta en marcha y 
destino del nuevo edificio.

2. Concretar y hacer público el plazo, calendario, res
ponsabilidades y financiación de la segunda fase del 
proyecto, que, en cualquier caso debería estar ejecuta
da para el inicio del curso 201617, dando continuidad 
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a los alumnos que a mitad del curso próximo se trasla
den al nuevo edificio para cursar 2º de la ESO.

3. Garantizar para los alumnos de primaria adscritos 
al Instituto escuela, unas instalaciones dignas, comple
tas y adecuadas a las necesidades educativas de estos 
alumnos, instalaciones que deberán estar disponibles 
para el curso 201516.

Palacio del Parlamento, 20 de abril de 2015

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

Proposta de resolució sobre la compensació 
als ramaders pels perjudicis que els causa la 
fauna salvatge i sobre el control de la pobla-
ció d’espècies cinegètiques
Tram. 250-01617/10

Presentació
GP PPC

Reg. 114097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural.

Exposició de motius

Amb l’aprovació del Pla de Desenvolupament Rural 
els ramaders de muntanya ara es troben amb un pro
blema doble.

Per un costat –i com a efecte immediat–, una disminu
ció dels ajuts a la ramaderia de muntanya pels canvis 
estratègics de la Política Agrària Comuna englobats en 
l’estratègia Europa 2020.

Per un altre, l’increment de les poblacions d’algunes es
pècies de fauna salvatge cinegètica que causen danys 
a la agricultura i la ramaderia, com ho són el senglar, 
conill i cabirol. I d’altres protegides com voltors i ós
sos dels que se n’han eliminat les indemnitzacions pels 
seus danys.

La situació de sobre població es veu, també, agreujada 
per la disminució de la quantitat de caçadors, que col
laboren en el control de les poblacions cinegètiques i 
que ara no troben límit al seu creixement.

Cal, doncs, procurar el manteniment de la capacitat ra
madera tot adreçant aquests problemes i col·laborar al 

manteniment de la població en àrees rurals essen cial 
per al manteniment i cohesió territorial.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Establir un pla d’assegurança i compensació als ra
maders pels efectes de la fauna salvatge sobre la ra
maderia.

2. Reprendre el redactat del Projecte de Llei de caça 
per tal de controlar la població d’espècies cinegètiques, 
en especial les que creen perjudicis als ramaders.

3. Intensificar els esforços del pla de gestió de la fauna 
salvatge per tal de mantenir controlada la població de 
les espècies que creen perjudicis als ramaders.

4. Concentrar les poblacions d’ós i altres espècies en 
procés de repoblació en finques titularitat de la Gene
ralitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades, GP PPC

Proposta de resolució sobre la coordinació 
amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsen-
telles amb relació als casos d’immobles ocu-
pats que es lloguen a tercers
Tram. 250-01618/10

Presentació
GP SOC

Reg. 114198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret i San
tos, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

En el context de la greu crisi econòmica i social en la 
qual estem immersos des de 2008 ençà, s’ha observat 
el fenomen de grups més o menys organitzats que ocu
pen il·legalment immobles buits, a fi d’arrendarlos, il
lícitament, a terceres persones.

Aquest fenomen s’ha observat a diversos municipis, 
especialment a Barcelona i el seu entorn metropolità, 
però també més enllà, i hauria d’haver conduit a una 
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actuació concertada dels poders públics i de les diver
ses administracions involucrades, a fi de donar respos
ta tant a les situacions d’estafa que s’hagin pogut pro
duir respecte a tercers arrendataris de bona fe, com a 
les situacions d’emergència social o desesperació eco
nòmica que hagin conduit als arrendataris d’aquests 
immobles il·lícitament ocupats, així com a l’adequada 
persecució de les organitzacions més o menys formals 
que realitzen aquestes ocupacions i arrendaments a 
tercers.

El municipi de Sant Fost de Campsentelles, i en con
cret el seu barri de La Conreria, no ha restat al marge 
d’aquest fenomen. Com en d’altres municipis, la im
mensa majoria dels immobles ocupats d’aquesta ma
nera són propietat de diverses entitats bancàries, però 
fins i tot s’ha arribat a produir l’ocupació d’un immo
ble propietat d’uns veïns del municipi que se n’havien 
absentat temporalment.

En aquest barri del municipi de Sant Fost de Campsen
telles s’han anat produint problemes de convivència per 
raó d’aquestes ocupacions, i algun incident greu des del 
punt de vista de la seguretat de les persones.

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

Proposta de resolució

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

1. Coordinarse amb l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles per tal d’abordar els problemes de se
guretat i convivència que es puguin derivar de les ocu
pacions il·legals d’immobles que s’han produït al mu
nicipi, amb la finalitat de llogarlos posteriorment a 
tercers, per tal de prevenir i evitar l’actuació dels grups 
organitzats que actuen d’aquesta manera.

2. Garantir la seguretat dels veïns i veïnes dels barris i 
municipis afectats per problemes de convivència o se
guretat derivats d’aquestes situacions, reforçant si cal 
la dotació de personal assignada a les àrees bàsiques 
policials de referència.

3. Incrementar l’esforç en la investigació, persecució i 
desarticulació dels grups més o menys organitzats que 
es troben al darrera d’aquestes ocupacions il·legals a fi 
d’arrendar posteriorment a tercers els immobles ocupats.

4. Abordar de manera interdepartamental, i en col
laboració amb els governs locals, els problemes soci
als i econòmics, i les situacions de necessitat, que es 
troben en el rerefons de l’existència de demanda per a 
aquest tipus d’arrendaments il·lícits.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Ferran Pedret i 
Santos, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la incoació d’un 
expedient sancionador a l’empresa Puigfel i 
la declaració de caducitat de la concessió a 
Almar del 1963
Tram. 250-01619/10

Presentació
GP PPC

Reg. 114258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Soste
nibilitat.

Exposició de motius

L’any 1963 el Ministeri d’Indústria va autoritzar l’em
presa Almar Productes Ceràmics, SA per explotar 
l’extracció d’argiles a la secció A) anomenada Almar 
núm. 1.113 a Can Fatjó dels Aurons, ubicada al terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès, amb subjecció al 
Reglament de Policia Minera i Metal·lúrgica de 1934.

L’any 2009, l’empresa Almar Productes Ceràmics, SA 
va cedir els drets d’explotació a l’empresa Puigfel, SA, 
amb l’autorització del Cap del Servei d’Investigació i 
Recursos Minerals de la Generalitat de Catalunya, en 
Resolució del 8/10/2009.

Els Serveis d’Inspecció de la Oficina de Gestió Am
biental Unificada (OGAU) del Departament de Terri
tori i Sostenibilitat van constatar, en la inspecció del 
24 de març del 2011, que «a conseqüència de l’extra
cció d’àrids s’ha format un gran clot amb uns grans 
talussos i una fondària d’uns 60 metres. En el Progra
ma de restauració aprovat estava previst baixar uns 20 
metres».

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge
neralitat de Catalunya, mitjançant informe vinculant 
relatiu a la modificació del programa de restauració de 
l’activitat extractiva Almar de 9 de maig de 2013, va re
querir a Puigfel, SA que iniciés durant el 2014 la restau
ració del clot amb terres netes i que fes efectiva una fian
ça d’1,5 milions d’euros en el termini de 30 dies, d’acord 
amb les dimensions, ja en aquell moment, del clot de 
fins a 70 metres de fondària, més del triple dels metres 
autoritzats en el Pla de restauració vigent de 1989.

A data de març del 2015 l’empresa Puigfel, SA no havia 
iniciat encara la restauració ni havia constituït la fiança 
de restauració exigida a l’objecte de garantir l’execució 
de la totalitat de les mesures de protecció del medi am
bient i dels treballs de restauració, incomplint el reque
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riment del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya de 2013.

Fa anys que a Can Fatjó dels Aurons no es realitza cap 
activitat d’explotació d’extracció d’argiles, que era la 
concessió demanial a la qual es referia l’autorització 
de 1963, sinó que en els darrers anys s’hi han dut a 
terme treballs d’adequació del clot per a construir un 
dipòsit de residus. Així ho constaten l’informe d’audi
toria de comptes anuals de l’empresa Puigfel, SA de 
30/06/2011; els informes de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya; les 
sol·licituds de l’empresa Puigfel, SA a l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès de certificats de compatibilitat 
urbanística per a un abocador; i la sol·licitud d’autorit
zació ambiental de l’empresa Puigfel, SA a la Genera
litat Catalunya per a una activitat d’abocador.

Segons l’establert als articles 83.4 i 6 de la Llei 22/1973 
de Mines i a l’art. 106.d i f, del seu Reglament aprovat 
pel RD 2857/1978, poden ser causa de caducitat l’atu
rada de les activitats extractives durant més de sis me
sos sense l’autorització de la Direcció General de Mi
nes de la Generalitat de Catalunya, així com també 
l’incompliment de les condicions de l’autorització.

En virtut de l’art. 12.2 del Decret 343/1983 de la Ge
neralitat, l’autoritat ambiental de la Generalitat podria 
elevar proposta de declaració de caducitat de l’activitat 
quan hi hagi incompliment de les condicions imposa
des en l’autorització referents al Programa de restaura
ció o d’impagament de les fiances o de les seves actua
litzacions.

L’art. 121.1 de la Llei 22/1973 de Mines, tipifica d’in
fracció molt greu la comissió d’una infracció greu quan 
s’apreciïn circumstàncies de reincidència o de risc molt 
greu per a les persones o el medi ambient.

L’art. 121.2.f del mateix text legal tipifica d’infracció 
greu l’incompliment de les obligacions incloses en el 
Pla de restauració i de l’obligació de constituir i man
tenir la garantia suficient en la seva quantia i terminis 
fixats.

Les infraccions poden ser sancionades sense perjudici 
de la declaració de caducitat o de suspensió dels tre
balls, quan això procedeixi, segon l’establert a l’art. 
121.4 de la Llei 22/1973.

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

Proposta de resolució

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

1. Exercir la seva potestat sancionadora en relació amb 
els fets exposats dels quals és responsable l’empresa 
Puigfel, SA: 

– Incoant i tramitant el corresponent expedient sancio
nador; 

– Adoptant les mesures cautelars que procedeixen per 
assegurar el resultat de la resolució final que pogués 
recaure; 

– Extingint l’autorització ambiental, i

– Exigint el restabliment final dels terrenys a les con
dicions necessàries per servir al seu destí urbanístic 
d’equipaments comunitaris, d’acord amb la seva qua
lificació i classificació urbanística, i segons estableix 
l’art. 294.3 de les Normes Urbanístiques del Pla Gene
ral Metropolità.

2. Elevar a l’autoritat minera, d’acord amb l’establert 
a l’art. 12.2 del Decret 343/1983, de 15 de juliol, una 
proposta de declaració de caducitat de la concessió Al
mar núm. 1.113 de 4 de novembre de 1963, per incom
pliment de les condicions de l’autorització de l’activitat 
minera.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC 

Proposta de resolució sobre el recompte 
anual de les persones que no tenen un espai 
físic per a viure-hi
Tram. 250-01620/10

Presentació
GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, 

GP ICv-EUiA, GP C’s, Grup Mixt

Reg. 114261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

La línia que separa les persones sense llar del conjunt 
de la ciutadania és una frontera imaginària feta de pre
judicis i fonamentada en la idea que quedarse al carrer 
és impossible per a una «persona normal», i que qui hi 
va a parar té problemes amb l’alcohol, les drogues o 
ha portat un estil de vida allunyat del que es considera 
adequat.

Cal aproparse a la realitat quotidiana de qui pateix el 
carrer per descobrir la diversitat que s’amaga darrere 
de les etiquetes. Els camins que han seguit les perso
nes sense llar per arribar a la situació en què es troben 
són molt diversos. I viure al carrer és alhora una con
seqüència de l’exclusió social però també n’és causa. 
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No es tracta només de no tenir un lloc per dormir, sinó 
que viure sense llar significa no disposar d’un espai on 
guardar les pròpies pertinences, on desenvolupar les 
relacions personals i íntimes, on descansar amb cer
ta sensació de seguretat. És viure amb una sensació 
constant de provisionalitat sense generar relacions so
cials estables, sense rutines, sense adreça i amb molt 
poques possibilitats de reconstruir una xarxa de suport 
i solidaritat. Així, la intensitat amb què les persones es 
veuen afectades per l’exclusió social està íntimament 
relacionada amb l’accés a un habitatge. Trobarse en 
la situació de sense sostre significa haver esgotat tots 
els recursos personals i socials per accedir a un allot
jament estable que permeti una vida privada i social 
mínimament satisfactòria. És, per tant, el resultat d’un 
seguit de factors d’exclusió social que s’acumulen i 
que fan que les situacions de marginalitat s’accentuïn 
progressivament fins que una persona perd els vincles 
amb el conjunt de la societat.

En les darreres dècades, els retrocessos en l’estat del 
benestar dels països europeus, el creixent individualis
me i el deteriorament de les xarxes de solidaritat fami
liar i veïnal han estès els riscos socials a àmplies capes 
de les classes mitjanes europees. L’evidència empírica 
ens convida a prescindir dels estereotips quan veiem 
les persones sense llar i assumir que no és tan compli
cat caure en l’espiral de despropòsits que pot portar a 
algú al carrer.

De fet, un estudi realitzat per la Comissió Europea so
bre sensellarisme indica que d’ençà de l’inici de la crisi 
econòmicfinancera al 2008 s’hauria produït un agreu
jament del problema a tota la Unió Europea. A mesu
ra que la crisi ha anat provocant que més gent perdi la 
feina i depengui cada vegada més de la protecció so
cial, el risc de quedarse al carrer també ha augmentat 
de forma paral·lela. Tanmateix, el sensellarisme impli
ca una clara vulneració de drets fonamentals com són 
el dret a l’habitatge, a la salut, o a la intimitat; provo
cant que les persones afectades per aquest problema 
vegin com la seva esperança de vida s’escurça dramà
ticament o que no tinguin l’opció de rebre serveis tan 
bàsics com l’atenció sanitària primària. En aquest sen
tit, es fa urgent l’acció concertada per tal de prendre 
mesures preventives que puguin reduir el risc i la mag
nitud del problema.

Per altra banda, és important considerar que la pre
venció i la intervenció immediata són, en la majoria 
d’ocasions, les polítiques més rendibles per lluitar con
tra el sensellarisme, doncs els costos de reintegració 
en la societat augmenten de forma abrupta un cop les 
persones es queden per primer cop al carrer. Per tant, 
és absolutament imprescindible per tota administració 
que pretengui lluitar d’una forma eficient contra aquest 
problema, l’aplicació de mesures estructurals de pre
venció que abasteixin diferents àmbits com el benes
tar, l’habitatge, l’ocupació, l’educació o les polítiques 
de família.

A Catalunya, i en concret a la ciutat de Barcelona, l’apro
vació del Pla Municipal per a la Inclusió Social 2005
2010 i la signatura de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva, i la posterior aprovació del Programa Munici
pal d’Atenció a les Persones sense Sostre, va ser un clar 
exemple de lluita integral contra el problema del sen-
sellarisme. El Govern progressista de l’Ajuntament de 
Barcelona va assumir el repte i el compromís d’ampliar 
els recursos i serveis per a les persones sense llar, de re
forçar l’orientació dels serveis cap a la construcció d’iti
neraris d’inclusió personals i de consolidar la seva col
laboració amb les entitats especialitzades de la societat 
civil a partir de la creació conjunta de la Xarxa d’Atenció 
a Persones sense Llar (XAPSLL).

D’entre les mesures de prevenció més importants adop
tades per l’Ajuntament sota l’empara del citat Programa 
Municipal d’Atenció a les Persones sense Sostre, desta
cà la recollida de dades que des de la Xarxa d’Atenció 
a Persones sense Llar es va realitzar per tal de compta
bilitzar el número de persones sense llar a la ciutat de 
Barcelona. Aquest recompte, portat a terme l’any 2008 
i després a l’any 2011 a partir d’una metodologia clara i 
fiable, va esdevenir una rica font d’informació per faci
litar la feina d’entitats, professionals, voluntaris i volun
tàries que lluiten per pal·liar els efectes de l’exclusió so
bre les persones més maltractades per les desigualtats 
socials, i que busquen camins d’inserció i recuperació 
de l’autonomia personal. El recompte va permetre fer 
una foto fixa de les característiques i, sobretot, del vo
lum de la versió més extrema de l’exclusió de l’habitat
ge. Aquella informació recollida gràcies a les persones 
que es van mobilitzar es va sumar a l’esforç de sistema
tització de dades que les entitats de la Xarxa d’Atenció 
a les Persones sense Llar de Barcelona van fer per tal 
de disposar del nombre i perfil bàsic de les persones 
que estaven utilitzant els seus recursos d’allotjament.

Certament, el recompte és només una part de tot el tre
ball que s’ha de realitzar per lluitar contra el sense-
llarisme, i també és cert que la tasca no només s’ha 
de circumscriure a l’àmbit de les grans ciutats ja que 
el problema existeix a tot el territori, però sens dubte 
ha estat important per seguir generant coneixement al 
voltant de la situació, el nombre i el perfil de les per
sones sense llar de la ciutat amb la finalitat d’interve
nir sobre aquesta realitat de manera més efectiva i més 
adequada a les necessitats. Així, considerant la seva 
utilitat en el tractament d’un problema que malaurada
ment està afectant cada vegada a més persones, resulta 
inconcebible que des de l’any 2011 no s’hagi decidit 
tornar a impulsar aquesta mesura.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul
sar de manera immediata, i en coordinació amb les en
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titats especialitzades de la societat civil, un recompte 
anual en l’àmbit de Catalunya de totes aquelles perso
nes que no disposin d’un espai físic per viure o, en cas 
que en disposin, que aquest no reuneixi les condicions 
necessàries per desenvolupar les activitats normals de 
la vida privada i no en tingui permís d’ús legal.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre, portaveu GP CiU. Marta Rovira 
i Vergés, portaveu GP ERC. Maurici Lucena i Betriu, 
Portaveu GP SOC. Josep Enric Millo i Rocher, porta
veu GP PPC. Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV
EUiA. Carina Mejías Sánchez, portaveu GP C’s. Da
vid Fernàndez i Ramos, portaveu Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les accepcions dels termes «subnormal», 
«mongolisme» i «mongòlic» en els dicciona-
ris normatius català i espanyol i en el tesau-
rus europeu
Tram. 250-01621/10

Presentació
GP SOC

Reg. 114494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

John Langdon Haydon Down va ser el primer en des
criure el tipus d’alteració genètica que defineix el Sín
drome de Down i també, va ser qui va fer la similitud 
entre les faccions facials d’aquests pacients amb al
guns grups nòmades del centre de Mongòlia, especí
ficament amb el plec ocular obliquo. D’aquí que se li 
conegui amb el nom de «mongolisme».

El 1965 l’Organització Mundial de la Salut, va deixar 
d’utilitzar aquest terme degut a la petició del delegat 
de Mongòlia i diferents famílies i institucions, i des de 
1969 el terme oficial per a referirse a les persones que 
pateixen de discapacitat cognitiva d’origen genètic és 
el Síndrome de Down.

El concepte «mongólico» en el Diccionario de la Real 
Academia Española (DRAE) té tres accepcions: 

– Adj. Mongol (ll perteneciente a Mongolia)
– Adj. Perteneciente o relativo a la raza amarilla.
– Adj. Que padece mongolismo. U.t.c.s.

El terme «mongolismo» té només un resultat: m. Sín
drome de Down.

En el Diccionari de la Llengua Catalana, que, segons 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), és el text canònic, 
normatiu i de referència, el concepte mongòlic té les 
següents acceptacions: 

1. 1 adj. [LC] [FL] Relatiu o pertanyent a Mongòlia.
1. 2 adj. [FL] [AN] Mongol 1 2.

2. adj. [AN] [LC] Relatiu o pertanyent a la raça mongòlica.

3. 1 adj. i m. i f. [LC] [MD] Afectat de mongolisme.
3. 2 adj. [LC] [MD] Relatiu o pertanyent al mongolisme.

I el terme mongolisme només té un resultat: m. [MD] 
[PS] [PE] Síndrome de Down

Les paraules del nostre llenguatge habitual són molt 
importants per a la normalització de qualsevol persona 
amb discapacitat. Paraules com «subnormal» o «mon
gòlic» que tant s’estan utilitzant actualment, juguen en 
contra d’aquesta normalització.

En el tesaurus europeu d’educació la terminologia és 
molt més pejorativa. El terme mongolisme es va in
cloure a finals dels anys 60 en aquest catàleg. Actual
ment quan s’introdueix «síndrome de Down», les dues 
opcions que et dóna per etiquetar una obra, publicació 
o document que tracti aquesta alteració cromosòmica 
és la de «mongolisme» o «deficient mental».

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 
de les persones amb discapacitat reconeix «que la dis
criminació contra qualsevol persona per raó de la seva 
discapacitat constitueix una vulneració de la dignitat i 
el valor inherents de l’ésser humà».

Aquests termes són pejoratius i discriminen a totes les 
persones amb discapacitat, i van en contra del respecte 
de la seva dignitat inherent. La terminologia que s’uti
litza en el llenguatge és molt important per les conno
tacions que porten, sobretot quan estigmatitzen a les 
persones i dificulten la seva normalització.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Demanar a l’Institut d’Estudis Catalans que modifi
qui i actualitzi les accepcions de «subnormal», «mon
golisme» i «mongòlic» en el Diccionari de la Llengua 
Catalana per a eliminar les referències al Síndrome de 
Down.

2. Instar el Govern de l’Estat a: 

a. Demanar a la Real Academia Española (RAE) que 
modifiqui i actualitzi les accepcions de «subnormal», 
«mongolisme» i «mongòlic» en el seu diccionari per a 
eliminar les referències al Síndrome de Down.
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b. Demanar la revisió del tesaurus europeu d’educació 
per a evitar que les opcions per a etiquetes d’una obra 
o publicació que tractin del Síndrome de Down siguin 
les de «mongolisme» o «deficient mental».

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC 

Proposta de resolució sobre el concurs de 
trasllat de personal estatutari aprovat per 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-01622/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 114504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’Institut Català de la Salut ha aprovat un concurs de 
trasllat de més de 2200 professionals sanitaris i no sa
nitaris. En aquest concurs s’ofereix a professionals in
fermers de l’àmbit hospitalari estatutaris la possibilitat 
de traslladarse, a partir de l’1 de maig d’enguany, a 
centres d’Atenció Primària en places que fins al mo
ment estaven cobertes amb personal interí.

Es tem que l’elevat nombre de places assignades en 
aquest concurs provoqui acomiadaments sense garan
tia de cobertura, fet que preocupa greument el sector.

També preocupa la incongruència d’aquesta mesura 
amb l’aposta de les autoritats sanitàries per la capacita
ció dels equips humans en l’atenció de salut, així com 
les conseqüències que pot comportar per a la qualitat 
de l’assistència tant a l’atenció primària com la hospi
talària.

Professionals d’aquest àmbit, així com sindicats, el Col
legi Oficial d’infermeres i infermers de Barcelona, i 
l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de 
Catalunya ja s’han pronunciat al respecte.

A l’Institut Català de la Salut (ICS), els concursos de 
mobilitat voluntària es basen en que el requeriment 
en relació a la formació acadèmica reglada. En el cas 
d’infermeria, donat que encara no s’han regulat cate

gories professionals, la formació d’aquestes infermeres 
és generalista. Això ha provocat que, tant les inferme
res que han assolit l’expertesa a traves d’anys d’exercici 
professional, com les infermeres que ja han obtingut 
la titulació d’especialista, com és el cas de les d’Infer
meria Familiar i Comunitària, siguin desplaçades per 
infermeres altament especialitzades en processos no 
propis de l’atenció primària. I a l’inrevés, es despro
veeix o es corre un alt risc de desproveir als hospitals 
de professionals infermers d’imprescindible expertesa.

Això afectarà inevitablement al funcionament dels 
centres, amb una repercussió directa en la qualitat de 
l’atenció als pacients, tant a hospitals com a centres 
d’Atenció Primària.

Per tot plegat, aquest procés de mobilitat voluntària ge
nera una situació totalment contradictòria amb mesu
res regulades al Pla de Salut, al Llibre Blanc de les 
professions sanitàries i al PIAISS, entre d’altres, on es 
posa especial èmfasi en la capacitació, nombre i com
posició dels equips humans necessaris per donar res
posta a l’Atenció de Salut i per a desplegar les activitats 
encomanades.

D’altra banda, 540 professionals d’infermeria, a més 
de professionals d’altres col·lectius, poden ser acomia
dats, sense que existeixi cap compromís de reubicació.

En una primera fase del procés de trasllat (personal no 
sanitari) es va acomiadar interins i en el dia d’avui al
guns d’ells encara no han estat reubicats.

En aquesta segona fase (personal sanitari), el criteri 
per assignar les places no ha estat explicat amb clare
dat als treballadors i treballadores i el procés no s’ha 
fet de forma transparent.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. No destruir més llocs de treball a CAPs ni a hospitals.

2. Explicar amb detall, al Parlament i a tots els col·lectius 
afectats, tots els passos, fases i criteris del procés de 
concurs voluntari de trasllats de personal estatutari, sa
nitari i no sanitari, de l’Institut Català de la Salut.

3. Garantir la reubicació del personal interí cessat, tant 
el sanitari com el no sanitari, en base a aquest concurs 
de trasllats.

4. Per a garantir l’eficiència del sistema de salut, atu
rar qualsevol procés de mobilitat professional que no 
tingui en compte l’adequació del personal al lloc de 
treball d’acord amb la seva formació específica i a les 
seves competències.

5. Regular la categoria professional d’Infermeria Fa
miliar i Comunitària, així com la de la resta d’espe
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cialitats infermeres, com ja han fet altres comunitats 
autònomes espanyoles.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre la preservació 
de la documentació judicial en suport mag-
nètic o en altres suports que permetin de re-
cuperar-la
Tram. 250-01623/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 114650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per la preservació de la documentació judicial 
en suport magnètic o d’altres sistemes que permetin la 
seva recuperació, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

El passat 27 de març de 2015, el DOGC va publicar el 
següent anunci: 

«Departament de Justícia

»Anunci sobre l’aprovació d’un acord referent a l’eli
minació d’expedients de judicis de faltes.

»La Junta d’Expurgació de la Documentació Judicial 
de Catalunya va adoptar en la sessió ordinària celebra
da el dia 30 de novembre de 2011 l’acord següent: 

»“Aprovar la relació de 786 expedients judicials que ha 
tramès el secretari judicial del Jutjat d’Instrucció núm. 
4 de Girona (antic Jutjat de Primera Instància i Ins
trucció núm. 7 de Girona) i, atès l’acord de 20 de se
tembre de 2010 de la Comissió Nacional d’Accés, Ava
luació i Tria Documental, del Departament de Cultura 
que ha donat lloc a la publicació de la Taula d’avalua
ció i accés 669 (DOGC 6292, de 14.1.2013), eliminar 
els expedients següents: 

»Judicis de faltes de l’any 1998 del Jutjat de Primera Ins
tància i Instrucció núm. 7 de Girona: 385 expedients.

»Judicis de faltes de l’any 1999 del Jutjat de Primera Ins
tància i Instrucció núm. 7 de Girona: 401 expedients.”».

Aquest acord es publica al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya de conformitat amb els articles 16 i 
20 del Reial decret 937/2003, de 18 de juliol, de mo
dernització dels arxius judicials.

Les persones que tinguin un interès legítim i vulguin 
recuperar els documents que van aportar al procés o 
obtenir certificats han d’adreçar la sol·licitud a la Jun
ta d’Expurgació de la Documentació Judicial de Ca
talunya (c. Aragó, 332, 08009 Barcelona. A/e: junta.
expurgacio.catalunya.dj@gencat.cat) en el termini de 
dos mesos, comptadors a partir de la data d’aquesta 
publicació, d’acord amb l’article 16 del Reial decret es
mentat.

Finalitzat aquest període, hauran perdut el dret a recu
perar els documents aportats.

Des del grup parlamentari d’ICVEUiA ens preocupa 
i us volem plantejar un tema de drets; en aquest sentit, 
el propi anunci ho admet: «Finalitzat aquest període, 
hauran perdut el dret a recuperar els documents apor
tats.» Al voltant d’aquest tema de fons, els drets de les 
persones, giren els arguments jurídics que donen con
tingut i fonamenten la sol·licitud que es detalla a con
tinuació.

El contingut d’aquesta sol·licitud es recolza jurídicament 
en el Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, ava
luació i tria de documents. Segons l’art. 7.4 d’aquest 
Decret: «No es poden eliminar els documents mentre 
subsisteixi el seu valor probatori de drets i obligacions 
de persones físiques o jurídiques o mentre no hagin 
transcorregut els terminis que la legislació estableix 
per a la seva conservació.»

Doncs, bé, cal entendre que la documentació judicial 
(on consten fets reals, llocs, dates, dades de propietats, 
deutes, drets vulnerats, dades que identifiquen persones, 
etc.,) no s’hauria d’eliminar maio com a mínim hauria 
de quedarne registre en format electrònic que permetés 
recuperarla en qualsevol moment, de forma àgil.

En aquesta línia, la documentació judicial conté un va
lor probatori de drets i obligacions, drets que es poden 
perdre si la documentació que hi obra en els expe dients 
judicials es destrueix; és per això que es considera que: 

a) Hi subsisteix el seu valor probatori, valor que desa
pareix si s’elimina la documentació judicial dels judi
cis de faltes.

b) Cal conservar aquesta documentació en format elec
trònic, és a dir, d’una manera digitalitzada, a fi i efecte 
de preservar els drets futurs de les persones implicades 
en un judici de faltes.

D’altra part també resulta especialment preocupant el 
breu termini de temps per reclamar drets, doncs preci
sament hi ha el risc de perdre els esmentats drets (que 
el propi anunci esmenta quan hi diu que: «Finalitzat 
aquest període, hauran perdut el dret a recuperar els 
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documents aportats») quan el sistema de comunicació 
o informació als afectats és: 

a) A través del DOGC (cap persona resident a Catalu
nya –no funcionària– llegeix el DOGC cada dia); 

b) En un període tan breu (dos mesos).

La proposta de digitalitzar abans de destruir la docu
mentació judicial, es veu reforçada jurídicament amb 
la normativa aplicable al cas que ens ocupa, el Real 
Decreto del Ministerio de Justicia Nº 937/2003, de 18 
de julio, de modernización de los archivos judiciales. 
Artículo 3.3. Implantación de las nuevas tecnologías: 
«Los documentos judiciales cuyo soporte sea papel, 
que se hallen almacenados y custodiados en los archi
vos judiciales, podrán convertirse a soporte magnético 
o cualquier otro que permita la posterior reproducción 
en soporte papel, a través de las técnicas de digitali
zación, microfilmación u otras similares, siempre que 
se garantice la integridad, autenticidad y conservación 
del documento, con el fin de obtener una fácil y rápi
da identificación y la búsqueda de la documentación.»

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a que els documents judicials el suport dels 
quals sigui paper, que es trobin emmagatzemats i cus
todiats als arxius judicials, o als jutjats o tribunals, 
abans de ser destruïts, hauran de convertirse a su
port magnètic o qualsevol altre sistema que permeti la 
posterior reproducció en suport paper, a través de les 
tècniques de digitalització, microfilmació o altres si
milars, a fi i efecte que es garanteixi la integritat, au
tenticitat i conservació del document, amb la finalitat 
d’obtenir una fàcil i ràpida identificació i la recerca de 
la documentació.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICVEUiA Diputat GP ICVEUiA 

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les comarques gironines
Tram. 302-00274/10

Esmenes presentades
Reg. 115083, 115106, 115114 i 115119 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 115083)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parla
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub
següent a la interpel·lació al Govern sobre les comar
ques gironines (tram. 30200274/10).

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

Al punt 1

1. Redactar en el termini de dos mesos un Pla de mi
llora i suport a l’activitat econòmica i productiva de les 
Comarques Gironines que contempli tots els sectors, 
amb especial atenció a la reconversió dels sectors ma-
durs, a la recuperació industrial en les comarques que 
han sofert més desindustrialització en base a la poten-
ciació dels sectors referents de l’economia verda, als 
sectors d’economia especialitzada, agroalimentàries, 
carrossers, maquinària, suro, aigua i activitat agrària.

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

Al punt 2

2. Promoure una estratègia integral i permanent d’anà
lisi, de reactivació i promoció econòmica a partir de 
la creació d’una taula «Girona Activa», un projec
te públicprivat que tindrà la missió de connectar en 
xarxa tota l’activitat de promoció econòmica, i també 
identificar i promoure nous sectors de l’economia que 
permetin potenciar la inversió en R+D+I d’empreses 
vinculades a models productius més justos, eficients i 
sostenibles.
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 4

4. Impulsar un acord de competitivitat del sector turís
tic de les comarques gironines, entre el Govern i sec
tor privat, per promoure la millora de les empreses del 
sector turístic, coordinar actuacions i promoure pro
jectes que actuïn com a tractors del sector, amb una 
especial atenció al turisme rural i de muntanya i als 
projectes de turisme responsable que integrin els va-
lors del territori: paisatgístics, mediambientals, soci-
als, gastronòmics i culturals.

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 5

5. Realitzar accions de suport que permetin la con
solidació i millora del Parc Científic i Tecnològic de 
la UdG com a espai per a la transparència al món de 
l’empresa, per a la creació d’alternatives al sector in-
dustrial basats en models més eficients i més sosteni-
bles, per a la recerca, la innovació i el desenvolupa
ment.

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 7

7. Dur a terme les actuacions necessàries amb el Go
vern central per donar una solució definitiva a la N-II, 
al seu pas per les Comarques Gironines, acabant les 
obres paralitzades a la Selva, compensant les expropi-
acions del tram de l’Alt Empordà, estudiant el rescat 
de l’AP7 alliberada de peatge com a alternativa al des-
doblament des de Girona fins la frontera, i demanar la 
cessió de la titularitat de la Nll, de Tordera a Maçanet

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 8

8. Realitzar els projectes per l’execució de les variants 
de Bordils i Celrà, i la variant Est de Ripoll, després 
d’haver presentat l’informe d’impacte ambiental de to-
tes les alternatives i d’haver fet un procés de participa-
ció i consulta entre la població afectada.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 9

9. Promoure actuacions per la creació d’espais d’inte
rès agrari, per tal de protegir les terres agrícoles i fo
mentar les produccions locals i de qualitat davant del 
creixement urbanístic, i desenvolupar un model agra-
ri sostenible i lliure de transgènics. Dins d’aquestes 
actua cions el Govern impulsarà el projecte de llei de 
protecció de sòls agraris.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 10

10. Promoure actuacions de millora i dinamització per 
fomentar les estacions d’esquí a les Comarques Gi
ronines, en especial en relació als accessos i aparca
ments, i concertant plans d’usos i gestió que contem-
plin la desestacionalització, i la promoció de productes 
turístics que integrin el gaudi i el respecte pel medi na-
tural i en concret pel que fa a l’estació de Vallter 2000, 
per la seva singularitat i ubicació i el seu veïnatge al 
parc natural de les capçaleres del Ter i el Freser.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 14

14. Fer un pla de xoc de reducció de les llistes d’espera 
a la regió sanitària de Girona, per tal de reduir el temps 
mitjà d’espera dels gironins i gironines i que, en cap 
cas, sobrepassi el de la mitjana de Catalunya.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 17

17. Construir un institut a la localitat de Vilafant, atès 
que fa sis anys que els alumnes estan en barracons, i el 
curs vinent es preveu incorporar batxillerat i un cicle 
formatiu. Elaborar i fer públic en el termini de tres me-
sos el mapa escolar de les comarques gironines amb la 
priorització i ordenació de les construccions, reformes 
i millores pendents en els edificis escolars.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICVEUiA Diputat GP ICVEUiA 
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Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 115106)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ra
mió, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les comarques gironines 
(tram. 30200274/10).

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

Del punt 1

1. Redactar, abans no acabi l’any 2015, un Pla de mi-
llora i suport a l’activitat econòmica i productiva de les 
Comarques Gironines que contempli tots els sectors, 
amb especial atenció als sectors d’economia especia-
litzada, agroalimentàries, carrossers, maquinària, su-
ro, aigua i activitat agrària. Aquest Pla haurà de ser 
participat i validat pel conjunt dels agents econòmics i 
socials del territori.

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

Del punt 3

3. Planificar el Campus de la Salut un projecte de des-
envolupament econòmic, de docència i de recerca: 
Amb la determinació de la ubicació de l’Hospital True-
ta, la redacció del pla funcional de l’edifici i la projec-
ció dels equipaments universitaris necessaris per a la 
concreció definitiva de les facultats de medicina i infer-
meria de la Universitat de Girona.

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

Del punt 6

6. Reclamar, al Govern de l’Estat, el traspàs de l’Ae-
roport de Girona a la Generalitat de Catalunya per tal 
d’implantar un sistema de gestió lligat al territori amb 
la participació dels agents econòmics i socials amb 
l’objectiu de dinamitzar la infraestructura i ampliar la 
seva projecció.

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

Del punt 7

7. Reclamar al Govern de l’Estat el desdoblament de la 
N-II, al seu pas per les Comarques Gironines, i dema-

nar la cessió de la titularitat de la N-II, de Tordera a 
Maçanet.

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

Del punt 8

8. Obrir un procés de diàleg amb els ajuntaments i els 
agents del territori per replantejar els projectes de va-
riant als municipis de Celrà i Bordils, buscant una so-
lució consensuada que en redueixi el cost econòmic i 
l’impacte en l’entorn. Un cop assolit un acord al terri-
tori, redactar el projecte executiu.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 8 bis

8 bis. Elaborar el projecte d’execució de la variant est 
de Ripoll.

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

Del punt 13

13. Planificar una nova convocatòria del Pla de Barris 
en els propers exercicis pressupostaris, atès que s’ha 
demostrat una bona eina per a determinats barris, ja 
que n’ha permès la rehabilitació econòmica, i la mi-
llora de la cohesió social. Per a l’exercici pressuposta-
ri vinent (2016), incrementar la partida pressupostària 
que faci possible el pagament dels deutes pendents amb 
els ajuntaments, per aquest concepte, en el menor ter-
mini de temps possible.

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

Del punt 15

15. Elaborar una nova proposta de corresponsabilitza-
ció de costos i de sosteniment i de places per a infants 
de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat muni-
cipal per al curs 2015-2016 que inclogui el compliment 
de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars 
d’infants de qualitat, i la Llei d’educació de Catalunya, 
el principi de suficiència financera, l’equilibri territori-
al i la dificultat específica dels municipis en zones ru-
rals i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social. 
Aquesta proposta se sotmetrà a debat i acord a la Co-
missió Mixta del Departament d’Ensenyament amb els 
representants municipalistes.
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9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 17 bis

17 bis. Iniciar la construcció de la nova escola Sant 
Jordi de Sant Julià de Llor i Bonmatí durant el 2016.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 17 ter

17 ter. Licitar, durant l’any 2015, les obres per a l’am-
pliació de l’Escola Madrenc de Vilablareix (Gironès) i 
iniciar les obres abans d’acabar l’any.

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 18

18. Instar el Govern a no treure a concurs públic la ges-
tió de les ABS –centres d’atenció primària i consulto-
ris– fins que no s’hagi explorat tot allò que es manifes-
tava en l’informe a què fa referència la Moció 3/X.

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 19

19. Establir un escenari plurianual (2015-2020), d’acord 
amb l’augment d’ingressos del pressupost de la Genera-
litat, de recuperació progressiva dels ingressos perduts 
en els darrers anys en tots els serveis de salut: primària, 
especialitzada, salut pública, amb especial atenció als 
hospitals comarcals, que han vist afectat el seu normal 
funcionament i especialment als ciutadans que han vist 
com s’incrementen els temps d’espera per tots tipus d’ac-
tes i procediments mèdics.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

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

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 115114)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre les comarques gironines (tram. 
30200274/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Desenvolupar els programes d’impuls dels àmbits 
sectorials amb més presència a les comarques de Giro-
na en el marc de l’Estratègia Industrial per a Catalu-
nya i amb la participació de tots els agents.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Fer un seguiment del teixit productiu de les comar-
ques gironines, per tal de detectar situacions de risc i 
identificar noves oportunitats que contribueixin a la re-
activació industrial, a través dels instruments i meca-
nismes de participació propis del Departament d’Em-
presa i Ocupació.»

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

Del punt 3

«3. Continuar mantenint el projecte del Campus True
ta en què es contempla la construcció del nou hospi
tal Trueta en el marc del projecte de desenvolupament 
econòmic, de docència i recerca.»

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

Del punt 4

«4. Dins els Plans Estratègics i de Màrqueting de la Di-
recció General de Turisme continuar impulsant acords 
de competitivitat del sector turístic de les comar
ques de Girona entre les institucions i el sector pri
vat, per promoure la millora de les empreses del sec
tor turístic, coordinar actuacions i promoure projectes 
que actuïn com a tractors del sector, amb una especial 
atenció al turisme rural de de muntanya.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Seguir realitzant accions de suport que permetin 
la consolidació i millora del Parc Científic i Tecnolò
gic de la UdG com a espai per a transparència al món 
de l’empresa, la recerca, la innovació i el desenvolu
pament.»
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6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Continuar amb el diàleg i les negociacions amb 
AENA i el Govern central per implementar actuacions 
que dinamitzin l’aeroport de Girona i ampliïn la seva 
projecció, per consolidar els beneficis que aporta al 
territori.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Instar el Ministeri de Foment al desdoblament de 
l’N-II al seu pas per les comarques gironines, i dema-
nar a l’Estat el traspàs de la titularitat de l’N-II de Tor-
dera a Maçanet, amb la dotació econòmica per desdo-
blar aquest tram.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Impulsar la redacció del projecte constructiu del 
desdoblament de la C-66 entre La Pera i Flaçà i vari-
ant de Bordils, pk 20,500 al 27,400. La Pera - Celrà i 
continuar amb la tramitació de l’estudi informatiu de 
la variant est de Ripoll.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 11

«11. Promoure eines per a la millora de la planificació 
urbanística municipal, potenciant la planificació més 
coordinada i supramunicipal d’acord amb els criteris 
expressats pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
en els debats de la futura llei de territori.» 

10 Esmena núm. 10
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Garantir la continuïtat dels plans de barris vigents, 
així com els pagament de les subvencions reconegudes 
als Ajuntaments, d’acord a les disponibilitats pressu-
postàries de la Generalitat de Catalunya, per ser una 
bona eina per determinats barris per rehabilitarlos so
cialment i econòmicament. En el termini de tres mesos 
es realitzarà un calendari de pagament i de reconeixe
ment de les despeses als Ajuntaments.»

11 Esmena núm. 11

De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. Continuar treballant per reduir les llistes d’espera 
a la regió sanitària de Girona, per tal que el temps mig 
d’espera dels gironins i gironines sigui igual al de la 
mitjana de Catalunya.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 15

«15. Elaborar una nova proposta per al finançament es-
table del servei de llars d’infants que tingui en compte 
la coresponsabilització de costos i de sosteniment i de 
places per al curs 2015-2016, i que inclogui el compli-
ment de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació; el 
principi de suficiència financera; l’equilibri territorial i 
la dificultat específica dels municipis en zones rurals, i 
la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 16

«16. Analitzar la seguretat viària de l’accés existent a 
la C-66 al seu pas per Llofriu per tal d’introduir-hi les 
millores que siguin necessàries en funció de l’acciden-
talitat real detectada.»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 17

«17. Continuar realitzant, en el marc de les comissions 
mixtes amb cada ajuntament, una adequada planifi-
cació d’acord amb les necessitats d’escolarització del 
conjunt del territori de les comarques gironines.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 18

«18. Realitzar els tràmits necessaris per adaptar els es-
tatuts de les empreses públiques i consorcis en els quals 
el Servei Català de la Salut hi és present, per tal que 
aquestes entitats tinguin la consideració de mitjà pro-
pi del CatSalut i puguin ésser contractades per via de 
conveni per a la gestió de serveis d’atenció primària.»
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16 Esmena núm. 16
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 19

«19. Tendir a un escenari pressupostari plurianual 
(20152020) de recuperació dels ingressos perduts en 
els darrers anys en l’àmbit de l’assistència sanitària. El 
creixement anual del pressupost ha de ser progressiu 
fins a arribar com a mínim la mitjana de despesa sani
tària espanyola sobre el PIB i amb l’horitzó del nivell 
de despesa dels països i regions de la EU‐15 amb un 
PIB/càpita similar al de Catalunya.»

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 115119)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santama
ría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del Par
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les comarques gironines 
(tram. 30200274/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 6

«6. Dur a terme les actuacions necessàries amb AENA 
i el Govern central per continuar dinamitzant l’aero
port de Girona i ampliar la seva projecció, i per conso
lidar els beneficis que aporta al nostre territori.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 7

«7. Dur a terme les actuacions necessàries amb el Go-
vern central perquè continuïn els treballs desdoblament 
de la N-II, al seu pas per les Comarques Gironines.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 20

«20. Elaborar el projecte d’ampliació del CEIP Pe-
dralta del municipi de Santa Cristina d’Aro (Baix Em-
pordà).»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 21

«21. Elaborar el projecte d’ampliació del centre d’aten-
ció primària Montilivi de Girona (Gironès).»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 22

«22. Iniciar les obres d’ampliació i millora del IES Ra-
fael Campalans d’Anglès (la Selva).»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 23

«23. Elaborar el projecte de construcció del CEIP Vall-
llobrega al municipi de Vall·llobrega (Baix Empordà).»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 24

«24. Iniciar les obres de construcció de CEIP Sant Jor-
di de Sant Julià de Llor i Bonmatí (la Selva) per tal que 
el nou equipament entri en funcionament al curs esco-
lar 2015-2016.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 25

«25. Iniciar les obres de construcció de l’escola Les Ar-
rels al municipi de Salt (Gironès).»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 26

«26. Elaborar el projecte de construcció de la nova es-
cola al municipi de Riells i Viabrea (la Selva).»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 27

«27. Elaborar el projecte de construcció de la nova es-
cola de Sant Iscle de Vidreres al municipi de Vidreres 
(la Selva).»
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11 Esmena núm. 11

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 28

«28. Elaborar el projecte de construcció de la nova es-
cola El Gegant del Rec al municipi de Salt (Gironès).»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 29

«29. Elaborar el projecte de construcció del SES Salva-
dor Sunyer al municipi Salt (Gironès).»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 30

«30. Elaborar el projecte de construcció del nou ins-
titut escola al municipi de Sant Joan de les Abadesses 
(Ripollès).»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 31

«31. Elaborar el projecte de desdoblament de la C-65 
en el tram entre Llagostera i Girona (Gironès).»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 32

«32. Elaborar el projecte de desdoblament de la C-66 
entre Banyoles i Besalú (Pla de l’Estany).»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 33

«33. Elaborar el projecte de desdoblament de la C-66 
en el tram entre Palafrugell i Forallac (Baix Empordà).»

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 34

«34. Elaborar el projecte de desdoblament de la C-66 
en el tram entre Corçà i Medinyà (Sant Julià de Ramis).»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 35

«35. Construir la nova estació d’autobusos a la ciutat 
de Girona (Gironès).»

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Sergio Santama
ría Santigosa, diputat, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la gestió de l’aigua
Tram. 302-00275/10

Esmenes presentades
Reg. 115095, 115108 i 115115 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2015

Esmena presentada pel GP SOC (reg. 115095)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la gestió de l’aigua (tram. 30200275/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 2.4. Nova redacció

«2.4. Modificar el Decret llei 2/2014, de 10 de juny, de 
modificació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que obre la via a la re-
forma del model de sanejament de Catalunya, i que el 
condicionava a l’assumpció per part de les Administra-
cions actuants a un pagament únic, sobre inversions ja 
realitzades, a la Generalitat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

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

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 115108)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta
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bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’aigua (tram. 
30200275/10).

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

Del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre
sentar en el període de tres sis mesos les següents ac
tuacions: 

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

Del punt 2.1.b

b) Presentar, en el termini de dos mesos, una avalu-
ació del cànon social de l’aigua i, a partir d’aquesta, 
impulsar en el proper exercici pressupostari els can-
vis legislatius necessaris per a garantir un subministra-
ment bàsic d’aigua de 60 litres per persona i dia gra-
tuït a tots els habitatges de consumidors vulnerables 
segons la definició establerta. En aquests habitatges el 
cànon social que l’Agència Catalana de l’Aigua aplica 
als consums iguals o inferiors als 18 metres cúbics per 
habitatge i trimestre ha de passar a ésser gratuït per 
aquesta mateixa quantitat d’aigua consumida.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 2.1 bis

2.1 bis. Iniciar el procés per al Pacte Nacional de l’Ai-
gua: la posta en comú del conjunt de la societat i les 
administracions sobre les polítiques de gestió del cicle 
integrat de l’aigua i les conques fluvials de Catalunya.

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

Del punt 2.2

2.2 Un cop finalitzats de manera ferma els processos 
judicials existents pel que fa a l’adjudicació, i a la vista 
de la sentència o sentències, dur a terme les accions ne-
cessàries per a recuperar la gestió pública d’Aigües Ter 
Llobregat, com a sistema de distribució d’aigua en alta

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 2.2.a

2.2. a) Iniciar el procés per convertir l’ACA en l’òrgan 
regulador del control públic del cicle integrat de l’ai-

gua, a totes les conques fluvials de Catalunya. Al ma-
teix temps segregar de l’ACA l’organisme empresarial 
públic d’inversions i gestions hidràuliques.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2.3

2.3. Recuperar l’instrument del Contracte Programa 
amb l’ACA que contempli com a mínim el conjunt d’in
versions, sistemes d’explotació d’instal·lacions i el seu 
finançament per a un període de 4 anys on s’estableixin 
els objectius globals a realitzar per l’empresa, dotantla 
de la capacitat d’organització i contractació necessàries 
per aconseguirho, i amb les aportacions dels pressu
postos necessàries per assolir els objectius no coberts 
per la recaptació del cànon de l’aigua.

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

Del punt 2.5

2.5. Recuperar i actualitzar el Pla estratègic de dispo-
nibilitat dels recursos hídrics en l’àmbit ATLL aprovat 
l’any 2010 i que preveu l’adequada utilització de les di-
verses fonts de subministrament, i la millor gestió dels 
aqüífers i de les masses d’aigua.

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

Del punt 2.7

2.7. Crear un servei de suport i assessorament als ajun-
taments que vulguin recuperar la gestió pública del 
servei de subministrament d’aigua, a fi de millorar-la i 
vèncer les dificultats tècniques i polítiques d’un procés 
de remunicipalització.

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

Del punt 2.9

2.9 Promoure noves formes de control social i de de
mocràcia participativa en la gestió del cicle de l’aigua, 
on l’ens públic gestor rendeixi comptes de les seves ac
tivitats i s’asseguri l’accés de tota la ciutadania a la in
formació, mitjançant. Així mateix es promourà que les 
administracions locals també estableixin mecanismes 
semblants amb coordinació amb l’ACA.

a) L’establiment d’una bateria d’indicadors en diversos 
àmbits de gestió (tècnics, financers, socials, mediam
bientals, patrimonials) accessibles a través d’internet i 
comprensibles per la ciutadania.



4 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 561

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 73

b) Donant publicitat a tots els acords i resolucions que 
adoptin els òrgans de direcció de l’ens gestor així com 
les condicions de prestació dels serveis.

c) Constituint un Consell Social (participat per la socie
tat civil) integrat en el propi ens gestor amb competèn
cies efectives de control sobre les qüestions clau.

d) Facilitant la realització de consultes públiques, sol
licitud d’informació i presentació de reclamacions per 
part de la ciutadania

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

Del punt 2.11

2.11. Adoptar de forma urgent les mesures necessàries 
per garantir el subministrament d’aigua potable per les 
poblacions que tenen afectats els seus aqüífers o capta
cions per índex de nitrats superiors als permesos legal
ment. En aquest sentit, en el termini de 3 mesos: 

a) L’ACA implementarà les mesures per fer front a la 
contaminació per nitrats dels aqüífers i fonts de sub
ministrament d’aigua de boca en col·laboració amb les 
administracions locals, començant pels municipis rela
cionats en l’annex a la resposta de les preguntes parla
mentàries 31413482/10 i 31413520/10 (i que es relaci
onen en el punt d en funció de la gravetat de la situació 
detectada.

b) Planificarà, calendaritzarà i pressupostarà cadascuna 
de les intervencions, prioritzant els 23 municipis en què 
es va desaconsellar el consum de l’aigua de boca segons 
la resposta 31418046/10.

c) Elaborarà un pla d’actuació general que progressiva
ment resolgui els problemes de superació dels 50 mg/l 
de nitrats.

d) Dissenyarà les mesures establertes en el punt a) per a 
cadascun dels municipis següents, que havien superat el 
valor paramètric de nitrats establerts segons l’annex a la 
resposta de les preguntes parlamentàries 31413482/10 
i 31413520/10: 

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 115115)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre la gestió de l’aigua (tram. 302
00275/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a estudiar els continguts del Pacte social 
per l’aigua a Catalunya, en un termini de 6 mesos i ai-
xí analitzar i consensuar posteriorment amb el Parla-
ment una posició en vers el pacte de l’aigua.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen
tar en el període de sis mesos les següents actuacions:»

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

Del punt 2.6

«2.6. Tenir en compte la progressiva substitució dels 
cabals transvasats gràcies a les aportacions dels nous 
recursos disponibles en el marc del Pla de Gestió del 
districte de conca fluvial de Catalunya.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.8

«2.8. Foment dels partenariats PúblicoPúblics (PUPs) 
entre operadors d’aigua, tant a nivell català com a es
cala estatal, europea i internacional, a través d’un pla 
de cooperació.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.11

«2.11. Impulsar de forma urgent les mesures necessà-
ries per garantir el subministrament d’aigua potable 
per les poblacions que tenen afectats els seus aqüífers o 
captacions per índex de nitrats superiors als permesos 
legalment en el termini de d’un any.»

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les conseqüències econòmiques 
i socials de la política d’infraestructures
Tram. 302-00276/10

Esmenes presentades
Reg. 114495, 115107, 115109 i 115113 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 114495)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les con
seqüències econòmiques i socials de la política d’infra
estructures (tram. 30200276/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

Es modifica tot l’apartat 1, que queda redactat de la 
manera següent: 

«1. Realitzar una auditoria de l’estat del deute generat 
en l’execució d’infraestructures per part del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, inclosos els organismes 
autònoms, empreses públiques i consorcis en els que 
participi, així com per mitjà de concessions d’obra pú-
blica o de obra pública i d’explotació: 

a. Des de l’exercici pressupostari del 2000 al del 2003.

b. Des de l’exercici 2003 fins a la part executada del 
2015.

Aquesta auditoria haurà, com a mínim, d’identificar 
els diferents tipus d’obres, d’inversions o d’aportaci-
ons, el seu cost inicial i els sobrecostos sobrevinguts 
i reconeguts; les modalitats de pagament; els sistemes 
de finançament; les despeses financeres i el cost; les 
despeses financeres; i en cas de concessió, les empre-
ses beneficiàries, el cost de la concessió i la durada.  
I fer-ne públic els resultats.»

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

S’addiciona un nou apartat 1 bis, que queda redactat de 
la manera següent: 

«1 bis. Fer pública també la relació detallada dels equi-
paments sanitaris, assistencials docents, centres de re-
cerca, culturals, esportius, de seguretat (comissaries de 

mossos) i judicials de titularitat o responsabilitat pú-
blica, així com de les infraestructures de potabilització 
i abastament d’aigua potable i de sanejament d’aigües 
residuals, que estiguessin identificats en Plans i Pro-
grames aprovats pel Govern de la Generalitat o per les 
seves empreses públiques, organismes autònoms o con-
sorcis de que formés parts, vigents i pendents d’execu-
tar fins a l’any 2003, aportant la seva relació, ubicació 
i cost estimat.»

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

S’addiciona un nou apartat 1 ter, que queda redactat de 
la manera següent: 

«1 ter. Fer pública la relació detallada de: 

– Tots els centres docents que estan actualment en instal-
lacions provisionals o que estan pendents d’amplia-
cions necessàries.

– Tots els centres sanitaris i assistencials que estan en 
instal·lacions provisionals o que estan pendents d’am-
pliacions necessàries.

– Totes les plantes depuradores d’aigua residuals que 
estan infradimensionades, que estan avariades o que 
no funcionen en totes les fases de tractament per les 
que van estar dissenyades.

– Totes les infraestructures de col·lectors i depuració 
d’aigües residuals que no s’han executat encara tot i 
estar previstes en els correspons Plans de Sanejament 
d’aigües Residuals (PSARU) aprovats des de fa anys.»

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

Es modifica l’apartat 2, al final del paràgraf, que queda 
redactat de la manera següent: 

«2. Realitzar un informe en què es detalli el nom de les 
empreses privades i dels responsables màxims que han 
executat obres de construcció d’infraestructures públi
ques i/o que s’han beneficiat de concessions per gesti
onarles des del exercici pressupostari del 2000 fina a 
l’actual exercici 2015.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

Es modifica tot l’apartat 5, que queda redactat de la 
manera següent: 

«5. Paralitzar l’execució del nou ramal de la C-32 fins a 
Blanes i Lloret, fins i tant no es tramiti la corresponent 
declaració d’impacte ambiental del Projecte d’obra, 
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que ha d’incloure també el procés de participació ciu-
tadana i d’entitats socials i ambientals del territori, i es 
respectin els terminis d’informació pública.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

S’addiciona un nou apartat 5 bis, que queda redactat de 
la manera següent: 

«5 bis. Iniciar els tràmits per la declaració de lesivitat del 
ACORD GOV/39/2015, de 17 de març, pel qual s’aprova 
la modificació de la concessió administrativa per a la 
construcció, la conservació i l’explotació de les autopis-
tes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montme-
ló (C-33), que incorpora l’execució i finançament de del 
nou ramal de la C-32 fins a Blanes i Lloret.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

S’addiciona un nou apartat 5 ter, que queda redactat de 
la manera següent: 

«5 ter. En qualsevol cas, adoptar de forma immediata 
la resolució de Govern que procedeixi per modificar el 
CONVENI entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, d’am-
pliació de l’autopista Montgat-Palafolls fins a la GI-
600 (C-31/C-32), per deixar sense efecte tot el paràgraf 
4 i part del paràgraf 5 de dita clàusula 7.1. que actual-
ment diu: 

“L’import del saldo de compensació existent al final de 
la concessió per raó de la inversió per l’obra del ramal 
Blanes-Lloret de Mar serà compensat per l’Adminis-
tració mitjançant l’atorgament d’un període addicional 
de durada de la concessió d’acord amb el règim jurídic 
propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat.

Al venciment actual de la concessió, establert per al 
31 d’agost de 2021, es determinarà el nou termini de 
durada addicional de la concessió que es correspon-
drà amb el moment en què l’import dels futurs fluxos 
de caixa lliures estimats de la concessió, descomptats 
a la taxa definida a l’annex I del present conveni, sigui 
equivalent al saldo de compensació final equivalent al 
saldo de compensació final.”»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

S’addiciona un nou apartat 6 bis, que queda redactat de 
la manera següent: 

«6 bis. Requereix als consellers d’Economia i Conei-
xement i de Territori i Sostenibilitat a que formalitzin 
abans d’un mes la seva compareixença conjunta per 
informar de la tramitació i estat actual de compliment 
de les resolucions judicial que afecten a la Concessió 
del Servei d’abastament d’aigua del sistema Ter-Llo-
bregat (ATL) davant la comissió d’Economia i Conei-
xement –o cas de no ser possible en aquesta– davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, i que va ser acor-
dada per unanimitat en ambdues comissions ja fa prop 
de mig any.»

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICVEUiA Diputat GP ICVEUiA

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 115107)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les conseqüències econò
miques i socials de la política d’infraestructures (tram. 
30200276/10).

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

Del punt 3

3. Evitar que la totalitat del cost d’inversió en construc-
ció d’infraestructures de transport públic sigui finançat 
incrementant el preu del bitllet del transport públic

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

Del punt 5

5. A aplicar una moratòria en l’inici de les obres de 
prolongació de la C-32, Blanes-Lloret de Mar, fins que 
existeixi un pronunciament de les poblacions de Lloret 
de Mar i Blanes mitjançant una consulta popular no 
refrendària.

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

Del punt 6

6. Un cop finalitzats de manera ferma els processos ju-
dicials existents pel que fa a l’adjudicació, i a la vista 
de la sentència o sentències, dur a terme les accions ne-
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cessàries per a recuperar la gestió pública d’Aigües Ter 
Llobregat, com a sistema de distribució d’aigua en alta.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 115109)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup Par
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre les conseqüències econòmiques 
i socials de la política d’infraestructures (tram. 302
00276/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3

3. Prohibir que Prendre les mesures necessàries per 
evitar que el deute generat per la construcció d’infra
estructures de transport s’eixugui a través de l’augment 
del preu del transport públic o via pressupost públic.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix el punt 4 de la moció.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix el punt 5 de la moció.

4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 7

7. Garantir la participació ciutadana, tant en la planifi
cació com en la presa de decisions, sobre infraestructu
res que tenen un fort impacte territorial.

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 8, que resta redactat de la següent manera: 

8. Mostrar la preocupació del Parlament de Catalunya 
respecte al model de desplegament de determinades in-
fraestructures a Espanya (com l’alta velocitat ferrovià-
ria o els aeroports sense activitat) i la preocupació per 

la seva sostenibilitat financera (tant de la construcció 
com del manteniment) i el retorn social i declara la ne-
cessitat de apostar per un model productiu més intens 
en coneixement i I+D+i.

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 9, que resta redactat de la següent manera:

9. Negociar amb el Govern espanyol la priorització d’in-
versions en la millora dels transport públic i de la xar-
xa ferroviària de Rodalies.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta GP C’s 

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 115113)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre les conseqüències econòmiques 
i socials de la política d’infraestructures (tram. 302
00276/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Realitzar un informe en què es detalli el nom de les 
empreses privades i dels responsables màxims que ha 
executat obres de construcció d’infraestructures públi
ques i/o que s’han beneficiat de concessions per gestio
narles des del 2003 fins ara.»

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la sanitat pública
Tram. 302-00277/10

Esmenes presentades
Reg. 114196, 115087, 115090, 115098 i 

115112 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 29.04.2015

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 114196)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa
ció de la sanitat pública (tram. 30200277/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt A 

A. El Parlament de Catalunya reprova i lamenta l’in
compliment, entre d’altres, de la moció 190/X del Par
lament de Catalunya i en conseqüència insta de nou el 
Govern a aturar el procés de creació del Consorci de 
Lleida de manera immediata i en tot cas, com a màxim, 
el dia després de la publicació de la moció al BOPC.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4

4. Presentar al Parlament, abans de l’1 de juny de 2015, 
tota la informació respecte les més de 16.000 derivaci
ons que s’han produït durant el 2014 per part del SCS 
entre centres del SISCAT per reduir les llistes d’espe
ra. S’ha de fer constar: derivacions amb origen i des
tí, contracte i preu per l’activitat derivada, comparada 
amb el preu que hauria tingut en el centre d’origen i 
reducció del temps d’espera mitjà per cada intervenció 
i centre. Fruit de l’anàlisi d’aquesta informació, el Cat
Salut ha de revisar les clàusules dels contractes d’acti
vitat per a tots els centres del SISCAT, per tal d’ade
quarlos a la demanda de cada àrea d’influència dels 
hospitals tenint en compte la complexitat, amb l’objec
tiu de mantenir l’equitat territorial en l’accés i, en tot 
cas, prioritzant la utilització i l’aprofitament al 100% 
dels llits, les instal·lacions i els equipaments dels cen-
tres propis i dels concertats sense ànim de lucre.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 5

5. Fer pública la persona responsable de cada un dels 
contractes de transport sanitari i un informe de com 
es farà el seguiment acurat dels contractes per tal que 
les empreses adjudicatàries compleixin totes les obli
gacions i condicions contractuals, com pot ser la dis
ponibilitat dels mitjans materials i sobretot personals 
necessaris pel correcte compliment del contracte, es
tablertes en els plecs o en el propi contracte. Aquest 
informe haurà de contenir també les sancions que, si 
fos el cas, tindrien les empreses per l’incompliment in
corporant, les causes per l’extinció del contracte per 
reiterats o greus incompliments que, en qualsevol cas, 
s’hauran d’ajustar a la normativa reguladora dels con-
tractes del sector públic.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 7.a

7. Entregar al Parlament, abans de l’1 de juny, informa
ció relativa a com es fa actualment activitat privada al 
SISCAT responent a aquestes qüestions: 

a. Llistat d’hospitals que fan activitat privada, amb data 
d’inici d’activitat, fent constar quin tipus concret d’ac-
tivitat privada es realitza (mèdica, quirúrgica, proves 
d’imatge, laboratori...), si aquesta activitat està o no 
inclosa en la cartera pública de serveis, i quins són 
els proveïdors d’aquesta activitat (persones físiques, 
mutua litats d’accidents o d’assegurances, etc.).

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 7.c

7.c. Quins professionals compaginen activitat públi
ca i privada, què representa de la plantilla total de la 
institució, com es reflecteix a nivell d’ingressos, quina 
quantia anual d’ingressos addicionals suposa tant per 
la institució com pels professionals que la realitzen, i 
quina legislació s’aplica als professionals, tant pel que 
fa a les retribucions com al temps addicional de treball 
que suposa.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 7.d

7.d. Qui i com es controla la incompatibilitat d’horaris 
i la tramitació i tinença de la declaració legal de com-
patibilitat d’activitats.
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7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou epígraf al punt 7

7.e. Quins mecanismes de garantia i control s’han pre-
vist per tal d’acreditar que l’activitat privada no perju-
dica el temps de resolució de l’activitat pública.

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 8

8. Presentar un informe, abans de l’1 de juny, sobre 
quin procediment tindrà el CatSalut per al control del 
compliment d’aquesta instrucció, o de les que puguin 
venir, en els centres i quines conseqüències discipli-
nàries i sancionadores estan previstes pels casos d’in-
compliment, ja sigui per part dels centres o per part 
dels treballadors o professionals que en depenguin.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President GP C’s Diputada GP C’s 

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 115087)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa
ció de la sanitat pública (tram. 30200277/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

De modificació de l’apartat A

«A. El Parlament de Catalunya lamenta reprova l’in
compliment de la moció 190/X del Parlament de Ca
talunya i en conseqüència insta el Govern a aturar el 
procés de creació del Consorci de Lleida de manera 
immediata i en tot cas, com a màxim, el dia després de 
la publicació de la moció al BOPC.»

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

D’addició d’un nou apartat A bis

«A bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
aturar d’immediat el projecte anunciat pel Departa-
ment de Salut de crear un nou consorci per a gestionar 
els serveis sanitaris a les Terres de l’Ebre.»

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

D’addició d’un nou apartat A ter

«A ter. El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
garantir que el concurs voluntari de trasllats de per-
sonal estatutari, sanitari i no sanitari, que s’està fent a 
l’Institut Català de la Salut: 

– Té en compte l’adequació del personal al lloc de tre-
ball d’acord amb la seva formació específica i a les se-
ves competències.

– Es fa amb transparència, facilitant, al Parlament i 
a tots els col·lectius afectats, la informació de tots els 
passos, fases i criteris del procés.

– Inclou la recol·locació del personal interí cessat, tant 
el sanitari com el no sanitari, en base a aquest concurs 
de trasllats.

– Inclou un control i seguiment de la situació als hos-
pitals origen dels trasllats, garantint que les places que 
quedin buides es cobreixen i que no es fa amb contrac-
tes precaris.» 

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició al punt 3 de l’apartat B

«3. Fer un seguiment acurat dels nous Plans Funcio
nals que s’han fet a Tarragona per organitzar de for
ma integral l’atenció sanitària d’algunes especialitats 
i presentarne un informe al Parlament en un termini 
no superior a 6 mesos abans del 31 de juliol de 2015.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou punt 3 bis a l’apartat B

«3 bis. Garantir l’entrada en funcionament d’una UCI 
pediàtrica a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona dins 
de l’any 2015 que doni servei a la demarcació i eviti els 
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més de 400 trasllats que es realitzen cada any a Bar-
celona.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou punt 4 bis a l’apartat B

«4 bis. En paral·lel caldrà lliurar també al Parlament, i 
abans de l’1 de juny de 2015, un informe de les retalla-
des de personal, llits i quiròfans que han patit, des del 
2010, els centres que han estat origen d’aquestes 16 mil 
derivacions.» 

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’un incís al punt 5 de l’apartat B

«5. Fer pública la persona responsable de cada un dels 
contractes de transport sanitari i un informe de com 
es farà el seguiment acurat dels contractes per tal que 
les empreses adjudicatàries compleixin totes les obli
gacions i condicions contractuals, com pot ser la dis
ponibilitat dels mitjans materials i sobretot personals 
necessaris, així com les seves condicions laborals, pel 
correcte compliment del contracte, establertes en els 
plecs o en el propi contracte. Aquest informe haurà de 
contenir també les sancions que, si fos el cas, tindrien 
les empreses per l’incompliment incorporant, les cau
ses per l’extinció del contracte per reiterats o greus in
compliments.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’una nova lletra e al punt 7 de l’apartat B

«e. Qui i com es controla el compliment de la Llei gene-
ral de Sanitat respecte la incompatibilitat dels professio-
nals a atendre privadament als pacients que han d’aten-
dre des del servei públic i respecte a la obligació d’accés 
a qualsevol servei per una única llista d’espera.» 

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 115090)

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 

la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació de la sanitat pública (tram. 30200277/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
Grup Mixt

Es modifica l’apartat A, que quedaria redactat de la se
güent manera: 

«A. El Parlament de Catalunya lamenta l’incompliment de 
la moció 190/X del Parlament de Catalunya. En aquest 
sentit i en conseqüència amb les 11.439 al·legacions in-
dividuals presentades per la Marea Blanca de Ponent 
i Pirineus, les 38.575 signatures recollides, i els cente-
nars d’actes i posicionaments que demostren la volun-
tat contrària del territori, el Parlament insta el Govern 
a retirar definitivament el projecte de Consorci Sanita-
ri de Lleida de manera immediata i en tot cas, com a 
màxim, el dia després de la publicació de la moció al 
BOPC».

2 Esmena núm. 2
De modificació
Grup Mixt

Es modifica l’apartat B.1, que quedaria redactat de la 
següent manera: 

B.1. Retirar immediatament el projecte CIMS, i ende-
gar una investigació de les irregularitats lligades als 
contractes d’alta direcció (directora assistencial i ad-
junt a la gerència), despeses i justificació del cursos re-
buts per els alts directius, pagament de dietes a alta di-
recció.

3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt

S’afegeixen 3 punts a l’apartat B.1 

«B.1.1. Entrega de l’auditoria de l’IAS a la part social 
així com els pressupostos de l’any 2014 de l’IAS i l’ICS. 
Detallar com s’ha aconseguit l’equilibri pressupostari 
tant a L’IAS com a l’ICS, quines despeses de l’ICS ha 
suportat l’IAS (medicació ambulatòria, licitacions de 
l’ICS-IAS...)»

«B.1.2.Reversió immediata de les externalitzacions 
dels serveis d’Oftalmologia i Al·lergologia així com del 
traspàs del servei de Diagnòstic per la Imatge de l’IAS 
a l’IDI.»

«B.1.3. Iniciar una inspecció sobre el servei IAS Plus 
on es detallin els aspectes legals i econòmics (utilitza-
ció de personal i espais públics per activitat privada, 
destinació dels benefici, etc.).»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
Grup Mixt

Es modifica l’apartat B.2 que quedaria redactat de la 
següent manera: 

«B.2. Aturar el procés d’implementació dels Plans Fun-
cionals de la comarca del Tarragonès i el Baix Penedès 
de manera immediata.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
Grup Mixt

Es modifica l’apartat B.3 que quedaria redactat de la 
següent manera: 

«B.3. Presentar un informe al Parlament, en un termini 
no superior als tres mesos, on hi consti tots els infor-
mes, de caràcter econòmic, tècnic i jurídic, que moti-
ven la creació d’aquests Plans Funcionals, així com el 
detall de tots els procediments que s’han seguit per a la 
seva constitució i desenvolupament.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
Grup Mixt

Es modifica l’apartat B.5 que quedaria redactat de la 
següent manera: 

«B.5. Fer pública la persona responsable de cada un 
dels contractes de transport sanitari i un informe de 
com es farà el seguiment acurat dels contractes per tal 
que les empreses adjudicatàries compleixin totes les 
obligacions i condicions contractuals, com pot ser la 
disponibilitat dels mitjans materials i sobretot perso-
nals necessaris pel correcte compliment del contracte, 
establertes en els plecs o en el propi contracte. Aquest 
informe haurà de contenir també les sancions que, si 
fos el cas, tindrien les empreses per l’incompliment in-
corporant, les causes per l’extinció del contracte per 
reiterats o greus incompliments.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
Grup Mixt

S’afegeix un punt a l’apartat B.5 

«B.5.1. Elaborar un informe sobre els procediments 
seguits en la contractació del transport sanitari de les 
darreres dues convocatòries.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
Grup Mixt

S’afegeix un nou punt

«15. Aturar tots els processos de constitució de consor-
cis o d’altres ens instrumentals, on hi hagi participació 

de prestadors de servei que no siguin de titularitat pú-
blica. Realitzar un informe, en un termini no superior 
a tres mesos, sobre l’activitat de la Generalitat en tots 
els consorcis –i estructures similars– on hi participen 
prestadors de servei que no siguin 100% de titularitat 
pública.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
Grup Mixt

S’afegeix un nou punt

«16. Personar-se en la causa judicial sobre el cas IN-
NOVA atès que el sumari s’estén més enllà de la locali-
tat de Reus. Així mateix informar, en tot allò no subjec-
te a secret de sumari de manera periòdica del curs de 
les investigacions així com exigir el rescabalament en 
allò que hagi perjudicat la Generalitat.»

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015

Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta del Grup Mixt

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 115098)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa
ció de la sanitat pública (tram. 30200277/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició al final del punt 2 de l’apartat B

«2. Rectificar de forma immediata i en tot cas, com a 
màxim, el dia després de la publicació de la moció al 
BOPC, en el nomenament de dos càrrecs en el consell 
d’administració de l’empresa pública GIPSS de Tarra
gona assignats a la Xarxa Tecla, per tal que tots els 
membres del Consell d’Administració siguin represen
tants de la Generalitat o algun dels seus organismes i 
també inclogui, com havia estat anteriorment, un re-
presentant de l’Ajuntament de Tarragona.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 3 de l’apartat B

«3. Presentar al Parlament de Catalunya, abans de l’1 
juliol, els Plans Funcionals aprovats en el marc del 
Conveni de col·laboració, coordinació i cooperació en 
matèria de salut del Sector Sanitari Tarragonès-Baix 
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Penedès, TGN Salut AE, així com el balanç dels tre-
balls i accions desenvolupades.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 5 de l’apartat B

«5. Fer pública la persona responsable de cada un dels 
contractes de transport sanitari i un informe de com es 
farà el seguiment acurat dels contractes per tal que les 
empreses adjudicatàries compleixin totes les obligaci
ons i condicions contractuals, com pot ser la disponibi
litat dels mitjans materials i sobretot personals necessa
ris pel correcte compliment del contracte, establertes en 
els plecs o en el propi contracte. Aquest informe haurà 
de contenir l’anàlisi de les ofertes econòmiques en allò 
que fa referència als recursos econòmics previstos per 
a fer front a les obligacions contractuals vers els treba-
lladors i la garantia de que aquests recursos són sufi-
cients per al compliment de les condicions retributives 
establertes en el conveni laboral vigent del sector, i tam
bé les sancions que, si fos el cas, tindrien les empreses 
per l’incompliment incorporant, les causes per l’extin
ció del contracte per reiterats o greus incompliments.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 6 bis a l’apartat B. Nova redacció

«6 bis. Deixar sense efecte la Instrucció 05/2015, de 28 
de març de 2015, sobre el règim d’autorització per a al 
prestació d’assistència sanitària privada en centres del 
sector públic a partir del dia següent de la publicació 
al BOPC de la present moció i donar compliment a la 
Resolució 950/X del Parlament de Catalunya sobre la 
utilització de personal i recursos públics en la gestió 
privada de la sanitat tot sometent a debat i aprovació 
en seu parlamentària la regulació d’activitat sanitària 
privada en centres sanitaris del SISCAT.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 7 de l’apartat B

«7. Entregar al Parlament, abans de l’1 de juny, infor
mació relativa a com es fa actualment activitat privada 
als centres sanitaris del SISCAT responent a aquestes 
qüestions:«

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista

Modificació de l’apartat a del punt 7 de l’apartat B

«a. Llistat d’hospitals i centres sanitaris que fan activi
tat privada, amb data d’inici d’activitat tot indicant del 

total del seu pressupost, quin percentatge correspon al 
contracte amb el CatSalut i quina activitat privada.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 11 de l’apartat B

«11. Garantir que l’òrgan competent del Departament 
ordena a tots els centres especialitzats i d’atenció pri-
mària enviar mensualment els resultats dels indicadors 
relacionats amb l’atenció urgent, que seran públics i es 
recolliran en els informes de la central de resultats.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 14 de l’apartat B

«14. Presentar un informe detallat, abans de l’1 de juny, 
sobre les estructures de govern, especialment la seva 
composició, si aquesta ha estat modificada o s’han pro-
duït canvis en els seus estatuts, de totes les empreses pú
bliques i consorcis públics o de majoria publica i la seva 
relació amb l’àmbit territorial del CatSalut i el Depar
tament.»

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015

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

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 115112)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre la situació de la sanitat pública 
(tram. 30200277/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt B.1

«1. Fer un procés d’avaluació del projecte CIMS pel 
que fa la integració de Serveis dels hospitals Josep Tru
eta de Girona i Santa Caterina de Salt, després dels dos 
primers anys de funcionament per ser lliurat al Parla
ment abans de l’1 de juliol de 2015.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt B.4

«4. Presentar al Parlament, abans de l’1 de juliol de 
2015, tota la informació respecte les més de 16.000 
derivacions que s’han produït durant el 2014 per part 
del SCS entre centres del Siscat per reduir les llistes 
d’espera. S’ha de fer constar: derivacions amb origen 
i destí, contracte i preu per l’activitat derivada, compa
rada amb el preu que hauria tingut en el centre d’ori
gen i reducció del temps d’espera mitjà per cada inter
venció i centre. Fruit de l’anàlisi d’aquesta informació, 
el CatSalut ha de revisar les clàusules dels contractes 
d’activitat per a tots els centres del Siscat, per tal d’ade
quarlos a la demanda de cada àrea d’influència dels 
hospitals tenint en compte la complexitat, amb l’objec
tiu de mantenir l’equitat territorial en l’accés.»

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

Del punt B.7

«7. Entregar al Parlament, al llarg del segon semestre 
d’enguany, informació relativa a com es fa actualment 
activitat privada al Siscat responent a aquestes qüestions:

a. Llistat d’hospitals que fan activitat privada, amb da
ta d’inici d’activitat.

b. Sota quina forma organitzativa fan activitat privada: 
empresa a part funcionalment integrada a la institu
ció, dins de la pròpia institució amb uns canals dife
renciats, dins la pròpia institució només separat admi
nistrativament, o qualsevol altra fórmula que es pugui 
desenvolupar.

c. Quins professionals compaginen activitat pública i 
privada, què representa de la plantilla total de la ins
titució, com es reflecteix a nivell d’ingressos i quina 
legislació s’aplica als professionals.

d. Qui controla la incompatibilitat d’horaris.»

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

Del punt B.8

«8. Presentar un informe, al llarg del segon semestre 
d’enguany, sobre quin procediment tindrà el CatSalut 
per al control del compliment d’aquesta instrucció, o 
de les que puguin venir, en els centres.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt B.9

«9. Presentar al Parlament abans de l’acabament de 
l’any una proposta d’ampliació de l’actual sistema de 
monitorització de les urgències a Catalunya. Aquesta 
proposta, que ha d’incorporar indicadors per al segui-
ment de tots els centres que conformen la xarxa d’aten-
ció a la demanda urgent, ha de permetre mesurar el 
flux i els temps de permanència dels pacients als dis-
positius d’urgències. Igualment, la proposta ha de tenir 
una clara orientació a la comparabilitat dels resultats i 
definir estàndards de qualitat per a les diferents dimen-
sions de l’atenció urgent objecte de seguiment.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Garantir que els indicadors proposats i els objec
tius de qualitat siguin públics i s’integrin en el contrac
te de prestació de serveis contret pels proveïdors amb 
el CatSalut.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Garantir que l’òrgan competent del Departament 
ordena a tots els centres enviar els resultats dels indica-
dors relacionats amb el sistema ampliat de monitorit-
zació de les urgències amb la periodicitat que pertoqui 
i fer-los públics mitjançant els diferents instruments de 
retiment de comptes del Departament de Salut.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Establir criteris de temps de referència d’estada a 
urgències segons nivell de gravetat.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Presentar un informe, abans de l’1 de juliol, per 
part de la secretaria de Participació Social i Local sobre 
la participació territorial en salut. Identificant el paper i 
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la responsabilitat del Departament de Salut, el CatSalut, 
els ens locals i tots els altres actors implicats.»

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les darreres decisions del Depar-
tament de Salut
Tram. 302-00278/10

Esmenes presentades
Reg. 114197, 115088, 115097 i 115116 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2015

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 114197)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par
lament, presenten les següents esmenes a la Moció sub
següent a la interpel·lació al Govern sobre les darreres de
cisions del Departament de Salut (tram. 30200278/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.c

1.c. Realitzar una auditoria pública sobre la gestió de 
l’entitat Barnaclínic arran de les irregularitat detecta
des. Aquesta auditoria a part d’identificar les causes i 
els motius que han derivat en la situació irregular en la 
gestió del Barnaclínic, haurà de contenir també mesu
res de millora de la seva gestió. Fins que aquesta au-
ditoria no s’hagi realitzat, i en compliment de la reso-
lució 150/X, prendre les mesures pertinents per tal que 
cessi l’activitat privada que l’Hospital Clínic realitza 
per encàrrec i en benefici de Barna Clínic.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.4

d) Garantir el caràcter públic i l’assistència sanitària 
gratuïta i universal de l’Hospital Clínic de Barcelona i 
de tots els centres del sector públic de Catalunya a tots 
els assegurats del sistema nacional de salut a totes les 
persones i en les condicions previstes per les lleis, pels 
Tractats Internacionals i per la Organització Mundial 

de la Salut, de forma que cap activitat privada pugui 
retardar l’atenció sanitària pública. 

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President GP C’s Diputada GP C’s 

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 115088)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subse
güent a la interpel·lació al Govern sobre les darreres de
cisions del Departament de Salut (tram. 30200278/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició a la lletra b de l’apartat 1

«b) Deixar sense efecte la instrucció sobre la creació del 
nou consorci sanitari de Lleida i paralitzarne la seva 
creació mentre no hi hagi un acord entre els sectors sa
nitaris implicats. Aquest acord també haurà de comptar 
amb el suport parlamentari.

Aturar de manera immediata el procés de creació del 
Consorci de Lleida, donant compliment a la moció 
190/X del Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió a la lletra d de l’apartat 1

d) Garantir el caràcter públic i l’assistència sanitària 
gratuïta i universal de l’Hospital Clínic de Barcelona a 
tots els assegurats del sistema nacional de salut.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició de l’apartat 2

«2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
que el Govern reti compte de les polítiques de salut i 
en especial de les darreres decisions adoptades pel De
partament de Salut. En aquest sentit, la Cambra insta 
el Govern a promoure la celebració d’un debat general 
sobre el sistema sanitari públic de salut. Aquest debat 
general s’ha de celebrar necessàriament abans de fina
litzar l’actual període de sessions. s’insta la Mesa del 
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Parlament a convocar, el més aviat possible, el Ple ex-
traordinari de Salut que ja ha estat sol·licitat formal-
ment per 4 grups d’aquesta Cambra.»

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 115097)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les dar
reres decisions del Departament de Salut (tram. 302
00278/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació de l’apartat c del punt 1

«c) Fer públiques les conclusions de l’expedient infor-
matiu realitzat a l’entitat Barnaclinic i, si s’escau, pre-
sentar al Parlament de Catalunya les accions i mesu-
res que durà a terme el Govern de la Generalitat fruit 
d’aquestes.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació de l’apartat e del punt 1

«e) Aturar la licitació del projecte VISC+ fins que s’ha-
gi donat compliment a la Moció 150/X del Parlament 
de Catalunya sobre el projecte VISC+ en un termini 
màxim de dos mesos a comptar a partir del dia següent 
de la publicació al BOPC de la present moció.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou apartat f al punt 1

«f) Deixar sense efecte la Instrucció 05/2015, de 28 
de març de 2015, sobre el regim d’autorització per a 
al prestació d’assistència sanitària privada en centres 
del sector públic a partir del dia següent de la publica-
ció al BOPC de la present moció, i a sotmetre a debat 

i aprovació en seu parlamentària la regulació d’activi-
tat sanitària privada en centres sanitaris del SISCAT.»

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015

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

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 115116)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre les darreres decisions del Depar
tament de Salut (tram. 30200278/10).

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

b) El Parlament de Catalunya lamenta l’incompliment 
de la moció 190/X del Parlament de Catalunya i en 
conseqüència insta el Govern a aturar el procés de cre-
ació del Consorci de Lleida de manera immediata i en 
tot cas, com a màxim, el dia després de la publicació de 
la moció al BOPC.

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

c) Presentar el resultat de la inspecció específica, a l’Hos-
pital Clínic i a Barnaclínic, que es va aprovar a la re-
solució 950/X del Parlament de Catalunya incloent en 
l’informe els casos en que s’hagi requerit informació 
addicional i la motivació per a fer-ho. Sol·licitar a la 
Sindicatura de Comptes que faci un informe sobre Bar-
naclínic des de l’inici de la seva activitat remarcant to-
tes les relacions que hi pugui haver amb l’Hospital Clí-
nic i informant sobre les relacions contractuals amb els 
professionals.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

d) Garantir el caràcter públic i l’assistència sanitària 
gratuïta i universal de l’Hospital Clínic de Barcelona a 
tots els assegurats del sistema nacional de salut.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la gestió sanitària i la utilització 
de mitjans públics
Tram. 302-00279/10

Esmenes presentades
Reg. 115086, 115091, 115096, 115117 i 

115118 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 29.04.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 115086)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
sanitària i la utilització de mitjans públics (tram. 302
00279/10).

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

D’addició d’un nou apartat 3.2 bis

«3.2 bis En concret, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a aturar d’immediat el projecte anunciat pel 
Departament de Salut de crear un nou consorci per a 
gestionar els serveis sanitaris a les Terres de l’Ebre.»

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

D’addició d’un nou apartat 3.3

«3.3 Garantir que el concurs voluntari de trasllats de 
personal estatutari, sanitari i no sanitari, que s’està 
fent a l’Institut Català de la Salut: 

– Té en compte l’adequació del personal al lloc de tre-
ball d’acord amb la seva formació específica i a les se-
ves competències.

– Es fa amb transparència, facilitant, al Parlament i 
a tots els col·lectius afectats, la informació de tots els 
passos, fases i criteris del procés.

– Inclou la recol·locació del personal interí cessat, tant 
el sanitari com el no sanitari, en base a aquest concurs 
de trasllats.

– Inclou un control i seguiment de la situació als hos-
pitals origen dels trasllats, garantint que les places que 

quedin buides es cobreixen i que no es fa amb contrac-
tes precaris.» 

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 115091)

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
gestió sanitària i la utilització de mitjans públics (tram. 
30200279/10).

Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt

S’addiciona un nou punt 

5. Retirar immediatament el projecte CIMS, i endegar 
una investigació de les irregularitats lligades als con-
tractes d’alta direcció (directora assistencial i adjunt a 
la gerència), despeses i justificació del cursos rebuts per 
els alts directius, pagament de dietes a alta direcció.

5.1. Entregar de l’auditoria de l’IAS a la part social ai-
xí com els pressupostos de l’any 2014 de l’IAS i l’ICS. 
Detallar com s’ha aconseguit l’equilibri pressupostari 
tant a L’IAS com a l’ICS i quines despeses de l’ICS ha 
suportat l’IAS (medicació ambulatòria, licitacions de 
l’ICS-IAS...).

5.2. Reversió immediata de les externalitzacions dels 
serveis d’Oftalmologia i Al·lergologia així com del 
traspàs del servei de Diagnòstic per la Imatge de l’IAS 
a l’IDI.

5.3. Iniciar una inspecció sobre el servei IAS Plus on es 
detallin els aspectes legals i econòmics (utilització de 
personal i espais públics per activitat privada, destina-
ció dels beneficis...)

2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

6. Personar-se en la causa judicial sobre el cas I NNOVA 
atès que el sumari s’estén més enllà de la localitat de 
Reus. Així mateix informar, en tot allò no subjecte a 
secret de sumari de manera periòdica del curs de les 
investigacions així com exigir el rescabalament en allò 
que hagi perjudicat la Generalitat.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015

Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta del Grup Mixt
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Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 115096)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
sanitària i la utilització de mitjans públics (tram. 302
00279/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt a l’apartat 2. Nova redacció

«Punt “e” de la Resolució 950/X del Parlament de Ca-
talunya, sobre la utilització de personal i recursos pú-
blics en la gestió privada de la sanitat: “El Parlament 
de Catalunya insta el Govern a sotmetre a debat i apro-
vació en seu parlamentària la instrucció que pretén re-
gular l’activitat sanitària privada en centres sanitaris 
del Siscat, de manera que quedi blindat que mai no es 
pugui dur a terme cap activitat privada que comporti 
endarrerir o posposar l’assistència de pacients del sis-
tema sanitari de cobertura pública.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 2 de l’apartat 3

«3.2. No endegar la creació, constitució o reforma de 
cap nou ens en el sector sanitari, especialment a les re-
gions sanitàries de Lleida i Girona, que impliqui frag
mentació, concentració, absorció o modificació que, 
d’una o altre forma, afecti o modifiqui la dependència, 
la gestió o la personalitat jurídica de qualsevol ens pre
existent, o que alteri de qualsevol forma el règim de 
vinculació o condicions laborals dels seus treballadors, 
sense que s’hagi produït de forma prèvia un debat par
lamentari i social ampli sobre la necessitat i oportuni
tat d’aquest nou ens.»

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

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

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 115117)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel

lació al Govern sobre la gestió sanitària i la utilització 
de mitjans públics (tram. 30200279/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2. El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Salut i al Govern de la Generalitat a donar compliment 
immediat a totes les mocions i propostes de resolu
ció aprovades en el Ple o en la Comissió de Salut, que 
ja tinguin esgotat el seu període de compliment, com 
a màxim el dia següent de la publicació de la present 
moció al BOPC, i molt especialment al contingut lite
ral de les següents: 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.1. Deixar sense efecte la Instrucció 05/2015, emesa 
pel CatSalut el passat dia 28 de març de 2015, sobre 
el règim d’autorització per a la prestació d’assistència 
sanitària privada en centres del sector públic o que uti
litzen recursos públics, fins que aquest tipus de pres
tació i el seu possible règim de gestió, realització i au
torització no hagin estat debatuts i consensuats en seu 
parlamentària, tal com es va aprovar a la Resolució 
950/X del Parlament de Catalunya, quan aquesta ins-
trucció encara era un projecte. Mentre no s’hagi pro-
duït aquest debat, garantir que mai no es pugui dur a 
terme cap activitat privada que comporti endarrerir o 
posposar l’assistència a pacients del sistema sanitari 
de cobertura pública.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015

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

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 115118)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 139.4 del Reglament de la Cambra, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre la gestió sanitària i la utilització 
de mitjans públics (tram. 30000279/10).

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

D’un nou apartat 3 bis

«3 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a personar-se com a part en els proce-
diments judicials derivats del cas Innova i de la resta 
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de casos per presumpta corrupció en la sanitat pública 
catalana.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 3 ter

«3 ter. El Parlament de Catalunya insta el conseller de 
Salut a comparèixer de forma urgent davant la Comissió 
de Salut de la Cambra per a què, arrel dels darrers esde-
veniments, informi dels presumptes casos de corrupció a 
la sanitat pública catalana i del coneixement d’aquests 
casos per part del Govern i als càrrecs del Departament 
i poder així depurar responsabilitats polítiques.»

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’esports
Tram. 302-00280/10

Esmenes presentades
Reg. 115085 i 115092 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 29.04.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 115085)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la políti
ca d’esports (tram. 30200280/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

De modificació de les lletres a, c, d, e i f de l’apartat 1 
que queden redactades de la manera següent: 

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a fer gestions davant el Govern de l’Estat 
per tal d’aconseguir que aquest iniciï un diàleg amb els 
promotors del Manifest STOP greuges a l’esport català.

1 bis. El Parlament expressa el seu rebuig a: 

a) La implantació de la Llicència única esportiva, en 
detriment de les competències i recursos de les federa-
cions autonòmiques.

b) L’augment de l’IVA al 21 per cent per als serveis es-
portius.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició a la lletra a de l’apartat 2

«a) Constata la necesidad de crear una comisión especí
fica de deporte en la Cámara. En este sentido, el Parla
ment impulsa a los grupos parlamentarios para que, de 
acuerdo con el Reglamento, constituyan dicha comisión.

El Parlament acorda que la Comissió d’Afers Instituci-
onals, en tant que comissió competent en el tema dels 
esports, celebri una sessió monogràfica sobre la pro-
blemàtica de l’esport, dins la qual es contempli la pos-
sibilitat de crear una Subcomissió especialitzada sobre 
el món de l’esport, d’acord amb el que disposa l’article 
53 del Reglament.»

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició a la lletra b de l’apartat 2

«b) Expresa su rechazo, y a la vez se solidariza con los 
deportistas catalanes, por todos los ataques que reciben 
cuando se expresan en la lengua que tienen por conve
niente, sea ésta alguna de las cooficiales en Catalunya 
o extranjera.

El Parlament expressa la seva solidaritat amb tots els i 
les esportistes que han patit atacs i crítiques per fer ús 
de la seva llibertat d’expressió o manifestació o per ex-
pressar-se en una llegua determinada. En aquest sentit 
el Parlament expressa la seva indignació per les críti-
ques i interrupcions patides per l’entrenador del club 
de futbol Eibar, després del partit Almeria-Eibar del 
diumenge passat, provocades per un grup de periodis-
tes que varen mostrar la seva intolerància davant el fet 
que l’entrenador basc s’expressés en eusquera a pre-
guntes dels periodistes del País Basc, abans de passar 
a atendre les preguntes en castellà.»

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICVEUiA Diputat GP ICVEUiA 

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 115092)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la políti
ca d’esports (tram. 30200280/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou apartat en el punt 1

«h) Sol·licitar al Govern Central que torni l’IVA de les 
instal·lacions esportives del màxim actual del 21% a 
l’IVA reduït del 10%.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou apartat en el punt 1

«i) Iniciar els treballs necessaris per elaborar una Llei 
de Mecenatge que tingui present l’àmbit esportiu, de 
manera que fomenti la inversió privada en el món de 
l’esport.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

De l’apartat c del punt 1.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista

De l’apartat d del punt 1.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les persones 
en situació de dependència o amb discapa-
citat i les entitats que hi treballen
Tram. 300-00305/10

Presentació
GP SOC

Reg. 115424 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 

en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5, 6 i 7 
de maig de 2015.

– Sobre la situació de les persones en situació de de
pendència i, o discapacitat i les entitats que hi treballen.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les condicions 
laborals, de salut i de seguretat dels treba-
lladors
Tram. 300-00306/10

Presentació
GP SOC

Reg. 115425 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5, 6 i 7 
de maig de 2015.

– Sobre les condicions laborals i de salut i seguretat 
dels treballadors a Catalunya.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’orientació per a 
l’aplicació, en l’àmbit local, de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 300-00307/10

Presentació
Gemma Calvet i Barot, del GP ERC

Reg. 115657 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.04.2015

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada, Gemma Calvet i Ba
rot, diputada, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent sobre l’orientació per a la im
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plantació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon go
vern, en l’àmbit local, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5, 6 i 7 de 
maig de 2015.

– Quines són les orientacions del Govern de la Gene
ralitat per a la implantació de la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, en l’àmbit local?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015

Gemma Calvet i Barot
Diputada GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la política 
energètica
Tram. 300-00308/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 115658 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.04.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5, 6 i 7 de 
maig de 2015.

– Sobre la política energètica del Govern.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015

Joan Herrera Torres
President GP ICVEUiA

Interpel·lació al Govern sobre la investigació 
judicial en la sanitat pública
Tram. 300-00309/10

Presentació
GP C’s

Reg. 115660 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.04.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 

en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de 
maig de 2015.

– Sobre la investigació judicial de la sanitat pública 
catalana.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre la integració 
dels immigrants als barris
Tram. 300-00310/10

Presentació
GP PPC

Reg. 115661 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 30.04.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 6 i 7 de maig de 2015.

– Sobre la integració de les persones immigrades en 
els barris.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Fascicle tercer
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració de la presidència del Parlament 
de Catalunya sobre l’emergència humanità-
ria plantejada per la crisi migratòria a la Me-
diterrània
Tram. 401-00033/10

Lectura en el Ple
Sessió 53, 29.04.2015, DSPC-P 104

El Parlament de Catalunya expressa la seva conster
nació davant la tragèdia humanitària de primer ordre 
que es viu a les aigües i les ribes de la Mediterrània 
per l’afluència de persones que busquen desesperada
ment refugi al territori europeu, fugint de la guerra, 
de la persecució i de la misèria, i que sovint hi troben 
la mort en no rebre el rescat ni l’atenció que caldria. 
Aquesta crisi, que ens interpel·la individualment i col
lectivament amb el seu degoteig alarmant de notícies, 
va tenir un moment àlgid en el naufragi, especialment 
punyent, del proppassat diumenge 19 d’abril, davant 
les costes de Líbia.

El Parlament de Catalunya demana a la Unió Europea 
i al conjunt de la comunitat internacional més mesures 
en la línia de donar una millor resposta a l’emergèn
cia humanitària a les seves fronteres meridionals, de 
la mateixa manera que reclama que se n’abordin efec
tivament les causes, que són la pobresa, la guerra i el 
fanatisme. A més, fa una crida a la societat a no abai
xar la guàrdia en l’exigència d’un tracte just a les per
sones afectades, felicita totes les iniciatives ciutadanes 
que pretenen mitigar els efectes de la crisi humanitària 
i dóna suport a l’adopció d’una política d’extrema du
resa contra les màfies que, d’una manera singularment 
condemnable, fan tràfic de persones, negocien amb el 
dolor aliè, treuen profit de la desesperació, i maltracten 
i humilien persones indefenses.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Declaració de la presidència del Parlament de 
Catalunya de suport al Nepal pels estralls oca-
sionats pel terratrèmol del 25 d’abril de 2015
Tram. 401-00034/10

Lectura en el Ple
Sessió 53, 29.04.2015, DSPC-P 104

El Parlament de Catalunya expressa la seva consterna
ció davant els mortífers efectes del terratrèmol que va 

assolar dissabte el Nepal i que ha deixat un rastre de 
mort i de devastació en un país molt empobrit i mancat 
de serveis i d’infraestructures.

Alhora, el Parlament expressa la seva solidaritat amb 
les víctimes i llurs famílies, i la convicció que, amb el 
suport imprescindible de la comunitat internacional, el 
Nepal podrà afrontar les tasques de salvament i rescat, 
de recuperació i de reconstrucció.

Amb aquesta finalitat, el Parlament fa una crida a les 
institucions i al poble de Catalunya perquè hi contri
bueixin d’una manera solidària i donin una nova mos
tra de generositat i d’implicació davant els reptes de 
caràcter humanitari que malauradament ens plantegen 
les catàstrofes naturals.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
835/X, sobre els incompliments de la normati-
va sobre seguretat de la maquinària industrial
Tram. 290-00750/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 114479 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 835/X, sobre els in
compliments de la normativa sobre seguretat de la ma
quinària industrial (tram. 29000750/10), us informo 
del següent:

El Departament d’Empresa i Ocupació (DEMO), cons
cient de les actuacions que realitzen les diferents uni
tats de la seva estructura, ja fa temps que va conside
rar necessari consensuar un marc conceptual compartit 
i elaborar un procediment de coordinació efectiva que 
permetés millorar l’abordatge integral de les seves com
petències en matèria de seguretat en màquines que des 
de diferents àmbits es duen a terme tot buscant el màxim 
de sinèrgies possibles i tot tenint en compte tant les res
ponsabilitat de les empreses usuàries com la dels fabri
cants i importadors i del conjunt dels agents implicats.

Per altra banda, l’apartat segon de la disposició addi
cional primera de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la 
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seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i el productes, estableix que:

1. Els departaments de l’Administració de la Gene
ralitat competents em matèries objecte de l’aplicació 
concurrent d’aquesta llei han de vetllar perquè llurs 
actuacions es coordinin d’una manera eficient, amb 
l’objectiu d’assegurar un tractament tan integral com 
sigui possible del risc industrial.

2. S’han d’articular els instruments que l’autoritat labo
ral i l’òrgan de l’Administració de la Generalitat com
petent en matèria de seguretat industrial considerin 
més adequats que assegurin una comunicació i una in
formació recíproques suficients en les matèries regula
des per aquesta llei, per a garantir el màxim nivell de 
cooperació i coordinació i contribuir, d’aquesta mane
ra, a la prevenció dels riscos laborals i a l’execució de 
les polítiques orientades a la defensa i protecció de la 
seguretat i la salut dels treballadors, d’acord amb el que 
estableixen el text refós de l’Estatut dels treballadors i 
la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per tant, l’esmentat articulat contempla una actuació co
ordinada com la que la Resolució 835/X adoptada pel 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat.

En aquest sentit, es van realitzar reunions entre repre
sentants de la Direcció General de la Inspecció de Tre
ball de Catalunya, de la Direcció General d’Energia i 
Mines i Seguretat Industrial i de la Direcció General 
de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, i van 
acordar constituir un grup de treball intern, coordinat 
per la Subdirecció General de Seguretat i Salut Labo
ral per concretar els objectius, establir les línies de tre
ball necessàries i desenvoluparles.

Un cop constituït el grup de treball es va abordar l’ela
boració d’un protocol d’actuació que establís un circuit 
d’informació entre les diferents unitats del Departa
ment amb la finalitat bàsica de garantir una resposta 
adequada, integrada i coordinada en matèria de segu
retat de màquines; i, quan calgui, compartir la infor
mació necessària entre les unitats afectades: Centres 
de Seguretat i Salut Laboral, Seccions territorials en
carregades de la seguretat industrial i Delegacions ter
ritorials de la Inspecció de Treball.

Finalment, s’ha elaborat el protocol d’actuació entre els 
òrgans del Departament d’Empresa i Ocupació amb 
competències en matèria de seguretat en màquines: Di
recció General de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball, Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial, i Direcció General de la Inspecció de Tre
ball, que es presenta en annex.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 870/X, 
sobre el funcionament de l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 290-00783/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta
ció de l’informe de compliment de la Resolució 870/X, 
sobre el funcionament de l’Hospital de Sant Joan Des
pí Moisès Broggi, amb número de tramitació 290
00783/10, el control de compliment de la qual corres
pon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114244).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Resolució 871/X, 
sobre el contracte per a la gestió de l’Hospi-
tal General de Catalunya, sobre l’activitat de 
la Corporació Sanitària Parc Taulí, sobre la 
construcció del centre d’atenció primària de 
Can Llong, de Sabadell, i sobre l’accés com-
partit a les històries clíniques a Sabadell
Tram. 290-00784/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 871/X, so
bre el contracte per a la gestió de l’Hospital General 
de Catalunya, sobre l’activitat de la Corporació Sani
tària Parc Taulí, sobre la construcció del centre d’aten
ció primària de Can Llong, de Sabadell, i sobre l’accés 
compartit a les històries clíniques a Sabadell, amb nú
mero de tramitació 29000784/10, el control de com
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114245).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Resolució 872/X, 
sobre la gestió dels serveis d’atenció primària 
de pediatria i de salut sexual i reproductiva de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 290-00785/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta
ció de l’informe de compliment de la Resolució 872/X, 
sobre la gestió dels serveis d’atenció primària de pe
diatria i de salut sexual i reproductiva de Viladecans 
(Baix Llobregat), amb número de tramitació 290
00785/10, el control de compliment de la qual corres
pon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114246).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Resolució 873/X, 
sobre el funcionament de l’Hospital de Vilade-
cans i sobre la derivació d’activitat a l’Hospital 
General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 
de Sant Boi de Llobregat
Tram. 290-00786/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta
ció de l’informe de compliment de la Resolució 873/X, 
sobre el funcionament de l’Hospital de Viladecans i 
sobre la derivació d’activitat a l’Hospital General del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobre
gat, amb número de tramitació 29000786/10, el con
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114247).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.
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Control del compliment de la Resolució 874/X, 
sobre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans i 
sobre la dotació dels recursos necessaris per 
a garantir la prestació dels serveis assignats
Tram. 290-00787/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 874/X, so
bre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans i sobre la 
dotació dels recursos necessaris per a garantir la pres
tació dels serveis assignats, amb número de tramita
ció 29000787/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114248).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Resolució 875/X, 
sobre la integritat dels serveis sanitaris pú-
blics a la Regió Sanitària Camp de Tarragona
Tram. 290-00788/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 875/X, so
bre la integritat dels serveis sanitaris públics a la Re
gió Sanitària Camp de Tarragona, amb número de tra
mitació 29000788/10, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114249).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Resolució 876/X, 
sobre el pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet
Tram. 290-00789/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 876/X, so
bre el pàrquing del CAP CerdanyolaRipollet, amb nú
mero de tramitació 29000789/10, el control de com
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114250).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
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posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Resolució 877/X, 
sobre el finançament dels medicaments per al 
tractament de malalties metabòliques
Tram. 290-00790/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta
ció de l’informe de compliment de la Resolució 877/X, 
sobre el finançament dels medicaments per al tracta
ment de malalties metabòliques, amb número de tra
mitació 29000790/10, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114251).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Resolució 878/X, 
sobre el garantiment dels serveis públics de 
salut, sobre la preservació de les condicions 
laborals dels professionals sanitaris i sobre el 
garantiment dels recursos destinats a l’Hospi-
tal de Bellvitge
Tram. 290-00791/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 878/X, so
bre el garantiment dels serveis públics de salut, sobre 
la preservació de les condicions laborals dels profes
sionals sanitaris i sobre el garantiment dels recursos 
destinats a l’Hospital de Bellvitge, amb número de tra
mitació 29000791/10, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114252).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.
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Control del compliment de la Resolució 879/X, 
sobre l’adopció de mesures per a millorar la 
qualitat de vida dels celíacs
Tram. 290-00792/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta
ció de l’informe de compliment de la Resolució 879/X, 
sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat 
de vida dels celíacs, amb número de tramitació 290
00792/10, el control de compliment de la qual corres
pon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114253).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Resolució 881/X, 
sobre el servei d’ambulàncies al Montsià
Tram. 290-00794/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució Control 

del compliment de la Resolució 881/X, sobre el ser
vei d’ambulàncies al Montsià, amb número de tramita
ció 29000794/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114254).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Resolució 882/X, 
sobre el manteniment dels serveis de suport 
vital bàsic i de suport vital avançat al Vallès 
Occidental
Tram. 290-00795/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 882/X, so
bre el manteniment dels serveis de suport vital bàsic i 
de suport vital avançat al Vallès Occidental, amb nú
mero de tramitació 29000795/10, el control de com
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114255).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
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posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Resolució 887/X, 
sobre la presentació d’un pla de pagaments 
a les entitats que gestionen serveis residen-
cials per a infants, gent gran i persones amb 
discapacitat
Tram. 290-00798/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, consellera de Benestar Soci
al i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empara 
del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 887/X, so
bre la presentació d’un pla de pagaments a les entitats 
que gestionen serveis residencials per a infants, gent 
gran i persones amb discapacitat, amb número de tra
mitació 29000798/10, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 114492).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 28.05.2015 al 18.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Resolució 899/X, 
sobre la implantació progressiva al Baix Llo-
bregat d’un sistema d’atenció descentralit-
zada del Servei d’Intervenció Especialitzada 
(SIE) contra la violència masclista
Tram. 290-00810/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 113914 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 899/X, sobre la im
plantació progressiva al Baix Llobregat d’un sistema 
d’atenció descentralitzada del Servei d’Intervenció Es
pecialitzada (SIE) contra la violència masclista (tram. 
29000810/10), us informo que l’any 2014 es va iniciar 
el procés d’implantació progressiva del Servei d’Inter
venció Especialitzada (SIE) a la comarca del Baix Llo
bregat. Concretament, s’estan duent a terme les ges
tions per a l’obertura d’una extensió del SIE de Sant 
Feliu de Llobregat a una altra població de la zona per 
tal de garantir l’accés al servei de totes aquelles do
nes que tenen dificultats en el desplaçament mitjançant 
transport públic.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 900/X, 
sobre la rehabilitació de l’Escola Pau Casals, 
de Rubí
Tram. 290-00811/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 114383 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 900/X, sobre la reha
bilitació de l’Escola Pau Casals, de Rubí (tram. 290
00811/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament ha prioritzat en la pla
nificació de construccions escolars la nova construcció 
de l’Institut Torrent dels Alous a la ciutat de Rubí. Pro
perament, es licitarà el concurs per l’adjudicació de la 
redacció del projecte executiu d’aquest.
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En el pressupost de despeses per l’any 2015 està in
corporada una partida pressupostària de 300 mil euros 
destinada a la rehabilitació de l’escola Pau Casals de la 
ciutat de Rubí.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
901/X, sobre la disposició d’un tècnic d’edu-
cació infantil a les escoles públiques
Tram. 290-00812/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 114384 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 901/X, sobre la dis
posició d’un tècnic d’educació infantil a les escoles pú
bliques (tram. 29000812/10), us informo del següent:

El criteri del Departament d’Ensenyament per l’assig
nació a la plantilla de personal docent de personal tèc
nic d’educació infantil a les escoles públiques de la Ge
neralitat de Catalunya és el d’assignar una dotació de 
personal d’aquesta categoria als centres que disposen 
de dues línies complertes, des del primer curs d’educa
ció infantil de segon cicle fins a sisè de primària.

Els tècnics especialistes en educació infantil no són 
professionals adscrits als serveis educatius referits a 
l’article 86 de la Llei d’Educació de Catalunya, sinó 
que la seva adscripció és als centres ordinaris on s’im
parteix l’educació infantil, és a dir les escoles.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 902/X, 
sobre els serveis escolars de menjador i de 
transport escolar per als alumnes que viuen 
en poblacions sense escola, en nuclis de po-
blació allunyats o en zones rurals
Tram. 290-00813/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 114473 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 902/X, sobre els ser
veis escolars de menjador i de transport escolar per als 
alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nu
clis de població allunyats o en zones rurals (tram. 290
00813/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament ha iniciat els contac
tes amb els representants dels Consells Comarcals per 
crear el grup de treball que elaborarà els projectes de 
Decret que regularan els serveis escolars de transport i 
menjador, en substitució dels actuals Decrets 160/1996 
i 161/1996.

En el si d’aquest grup es treballarà, entre altres aspec
tes, per garantir el desplaçament adequat dels infants 
als centres escolars, millorar la vinculació entre el 
transport urbà i el transport escolar, optimitzar els re
cursos existents i garantir l’equitat i la igualtat d’opor
tunitats en l’accés al servei de transport escolar, tenint 
en compte la naturalesa dels desplaçaments i el nivell 
de renda de les famílies, i vetllar principalment perquè 
ningú quedi exclòs per raons socioeconòmiques.

Barcelona, 23 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 903/X, 
sobre les escoles municipals de música i dan-
sa i els conservatoris
Tram. 290-00814/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 114385 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 903/X, sobre les es
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coles municipals de música i dansa i els conservatoris 
(tram. 29000814/10), us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya reconeix l’esforç de les 
corporacions locals que han permès consolidar una 
oferta pública d’aquests ensenyaments a tot el territori.

D’acord amb la darrera resolució sobre orientació polí
tica general del Govern, la situació i el sosteniment de 
les escoles municipals de música i de dansa es tracten en 
les reunions de treball de la Comissió Mixta entre el De
partament d’Ensenyament i les entitats municipalistes.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 904/X, 
sobre el compliment del marc vigent en matè-
ria laboral respecte al personal docent muni-
cipal adscrit al Consorci d’Educació de Bar-
celona
Tram. 290-00815/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 114386 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 904/X, sobre el com
pliment del marc vigent en matèria laboral respecte al 
personal docent municipal adscrit al Consorci d’Edu
cació de Barcelona (tram. 29000815/10), us informo 
del següent:

El personal municipal adscrit al Consorci d’Educació 
de Barcelona sempre ha tingut com a interlocutor al 
gerent, al director de Recursos i Organització, i al cap 
de l’àrea de Recursos Humans del Consorci d’Educa
ció de Barcelona.

El Consorci d’Educació de Barcelona sempre ha atès al 
personal municipal que té adscrit, en coordinació amb 
la Gerència de l’Ajuntament de Barcelona i la Gerència 
de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest any està previst que el personal municipal do
cent adscrit al Consorci d’Educació de Barcelona recu
peri la paga extraordinària suprimida, atès que el Go
vern de la Generalitat de Catalunya ho ha inclòs en els 
pressupostos per l’any 2015.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 964/X, 
relativa a l’Informe de fiscalització 27/2014, so-
bre la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva
Tram. 290-00868/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 114506 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la presidenta del Parlament

Distingida senyora,

En compliment de l’encàrrec a la Sindicatura de 
Comptes, segons el punt 5è de la Resolució 964/X 
del Parlament de Catalunya, i d’acord amb l’article 2f, 
de la Llei 18/2010, del 7 de juny de la Sindicatura de 
Comptes, em plau adjuntarli el document aprovat ple 
Ple, del passat 21 d’abril, d’aquesta Sindicatura, amb el 
títol Irregularitats recurrents als consorcis i les empre-
ses de l’àmbit sanitari.

Molt cordialment,

Barcelona, 23 d’abril de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

Irregularitats recurrents als consorcis 
i les empreses de l’àmbit sanitari
Índex

1. Introducció

2. Tipologia d’irregularitats recurrents

2.1. Pressupost

2.2. Balanç de situació i Compte de pèrdues i guanys

2.3. Contractació

2.4. Personal

2.5. Altres consideracions

Annex: irregularitats recurrents

1. Introducció

La Sindicatura de Comptes emet aquest informe ar
ran de la Resolució 964/X del Parlament de Catalunya 
i d’acord amb l’article 2.f de la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes.

La Resolució 964/X del Parlament de Catalunya en
carrega a la Sindicatura que elabori un informe relatiu 
a les irregularitats recurrents als consorcis i les empre
ses de l’àmbit sanitari que consten en els diversos in
formes de fiscalització de la Sindicatura presentats al 
Parlament de Catalunya durant la desena legislatura, 
amb la finalitat d’impulsar les mesures necessàries per 
a llur correcció.

D’acord amb la Resolució del Parlament de Catalunya, 
els informes de fiscalització objecte d’aquest treball 
són els següents:
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– Informe 20/2013. Corporació Sanitària Parc Taulí 
de Sabadell. Exercicis 20082011. Aprovat pel Ple de 
la Sindicatura el 24 de juliol del 2013 i presentat a la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament 
de Catalunya en la sessió del 5 de novembre del 2013.

– Informe 23/2013. Consorci Sanitari de Terrassa. 
Exercicis 2009 i 2010. Aprovat pel Ple de la Sindicatu
ra el 10 de setembre del 2013 i presentat a la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalu
nya en la sessió del 28 de gener del 2014.

– Informe 9/2014. Sistema d’Emergències Mèdiques, 
SA. Exercicis 2010 i 2011. Aprovat pel Ple de la Sindi
catura el 29 d’abril del 2014 i presentat a la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalu
nya en la sessió del 14 d’octubre del 2014.

– Informe 12/2014. Institut Català d’Oncologia. Exer
cicis 2009 i 2010. Aprovat pel Ple de la Sindicatura 
l’11 de juny del 2014 i presentat a la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalunya 
en la sessió del 14 d’octubre del 2014.

– Informe 22/2014. Consorci Sanitari Integral. Exerci
cis 2009, 2010 i 2011. Aprovat pel Ple de la Sindicatu
ra el 9 de setembre del 2014 i presentat a la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalu
nya en la sessió del 3 de febrer del 2015.

– Informe 27/2014. Corporació de Salut del Maresme i 
la Selva. Resolució 636/IX del Parlament. Aprovat pel 
Ple de la Sindicatura el 27 de novembre del 2014 i pre
sentat a la Comissió de la Sindicatura del Parlament de 
Catalunya en la sessió del 3 de març del 2015.

La metodologia emprada en l’elaboració de l’informe 
ha consistit a agrupar per tipus d’irregularitat les ob
servacions dels sis informes de fiscalització que for
men part de l’abast del treball.

S’han identificat un total de vint tipus d’irregularitats re
currents, que s’han dividit en quatre apartats: Pressu
post; Balanç de situació i Compte de pèrdues i guanys; 
Contractació i Personal. En alguns casos, les irregula
ritats tipus s’han subdividit en altres incidèn cies més 
concretes per abastar una tipologia tan concreta com 
fos possible.

S’ha considerat que eren irregularitats recurrents 
aquelles que es repetien com a mínim en dos dels in
formes de fiscalització.

Cal tenir en compte que l’àmbit temporal dels sis in
formes analitzats és diferent i cadascun d’ells estableix 
el seu propi abast i objectius de fiscalització que, per 
tant, no coincideixen exactament en els diversos infor
mes. Per aquest motiu, les irregularitats o incidències 
identificades i agrupades per similitud, poden presen
tar diferències o matisos entre les entitats en què es 
presenten.

En l’apartat 2 es presenten els vint tipus d’irregulari
tats identificades en els informes de referència i es fa 

una breu explicació de les característiques de cadas
cun d’ells.

El quadre de l’annex recull les irregularitats recurrents 
dels informes de fiscalització objecte d’anàlisi i detalla 
l’apartat respectiu de cadascun dels informes on es re
cullen les observacions de la Sindicatura de Comptes.

2. Tipologia d’irregularitats recurrents

2.1. Pressupost

En relació amb el pressupost, les irregularitats recur
rents observades han estat les següents:

1. Incidències en l’aprovació del pressupost

No consta que l’òrgan de govern hagi aprovat l’avant
projecte de pressupost o el pressupost, o bé l’aprovació 
no l’ha fet en el moment que corresponia.

2. Gestió del pressupost

– En la Liquidació del pressupost dels diferents exerci
cis fiscalitzats s’han transposat els imports del Compte 
de resultats de la comptabilitat financera amb les con
ciliacions oportunes. El fet que les entitats no gestio
nin el corresponent pressupost aprovat no permet fer 
l’adequat seguiment pressupostari de les operacions ni 
tampoc comprovar la preceptiva existència de crèdit, 
en cas de tramitar expedients subjectes a la normativa 
de contractació de les administracions públiques.

– En la Liquidació del pressupost de despeses de di
versos capítols els imports de les obligacions recone
gudes són superiors als crèdits definitius.

– En el tràmit de les modificacions pressupostàries hi 
ha incidències relatives a l’aprovació per l’òrgan de go
vern.

3. Incorrecta imputació pressupostària d’operacions 
d’ingressos

Hi ha ingressos que, d’acord amb la seva naturalesa, 
s’haurien d’haver reconegut en altres capítols d’ingres
sos o en un altre exercici.

4. Retard en el retiment de comptes

S’han enviat els comptes de diversos exercicis a la Sin
dicatura amb posterioritat al 30 d’abril, data establerta 
per l’article 71.4 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya per ferho.

2.2. Balanç de situació i Compte de pèrdues 
i guanys

Pel que fa al Balanç de situació i al Compte de pèrdu
es i guanys, les irregularitats observades han estat les 
següents:
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5. Pla de comptabilitat aplicable

S’han comptabilitzat les operacions i s’han presen
tat els comptes anuals d’acord amb el Reial decret 
1514/2007, pel qual s’aprova el Pla general de comp
tabilitat, mentre que corresponia presentarlos d’acord 
amb el Pla general de comptabilitat pública de la Ge
neralitat de Catalunya, aprovat mitjançant l’Ordre del 
28 d’agost de 1996. (Cal destacar que aquest Pla comp
table està pendent d’adaptació al nou Pla general de 
comptabilitat establert en el Reial decret 1514/2007, 
del 16 de novembre.1

6. Incidències en la comptabilització de les cessions d’ús

En el cas d’actius que formen part de l’immobilitzat, 
hi ha casos en què no existeix cap valor registrat per 
la cessió d’ús i casos en què el patrimoni rebut en ads
cripció inclou construccions de les quals no es dispo
sa de cap resolució d’adscripció ni del seu detall, fets 
que també poden donar lloc a errors en l’amortització 
comptabilitzada.

7. Aportacions periòdiques no justificades

S’han detectat aportacions econòmiques periòdiques 
realitzades a diverses entitats i a alguns treballadors, 
en concepte de despeses de representació. La Sindica
tura no ha pogut constatar suficientment l’obligació de 
l’entitat fiscalitzada d’efectuarles.

2.3. Contractació

Quant a la contractació, les irregularitats constatades 
són les següents:

8. Preparació del contracte

– S’han tramitat alguns contractes de serveis com a 
contractes de gestió de serveis públics, mentre que els 
contractes de gestió de serveis públics són una cate
goria contractual que queda reservada a les adminis
tracions públiques amb titularitat i competència sobre 
aquest tipus de serveis.

– Pel que fa al contingut dels plecs, hi ha diversos ti
pus de mancances: les referents a la presentació de va
riants i a la seva concreció en els plecs; les relatives 
a la claredat en certes clàusules dels plecs que poden 
limitar la concurrència; la falta d’avaluació de certes 
condicions establertes en els plecs per al pagament 
de quantitats variables, o clàusules de penalització no 
aplicades, entre d’altres.

1.  L’article 216.1 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fis-
cals, administratives, financeres i del sector públic, va modificar l’article 
69 de la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres de Catalunya, el 
qual determina quins aspectes inclou el règim d’autonomia de les enti-
tats del sector públic de la salut que gaudeixen de plena autonomia per 
al desenvolupament de les seves activitats fundacionals o estatutàries. 
La modificació va suposar que des del 31 de gener del 2014 aquestes 
entitats podien aplicar el Pla general de comptabilitat establert en el Re-
ial decret 1514/2007, del 16 de novembre, o el que el substituís, sense 
perjudici de seguir els plans parcials que es dictessin per desenvolupar 
el Reial decret esmentat.

– En relació amb els criteris de valoració dels con
tractes, apareixen incidències com: valorar aspectes 
que són mitjans d’acreditació de la solvència tècnica 
o professional; acceptar com a criteri de valoració les 
millores proposades pel licitador sense especificar els 
aspectes que es valorarien com a millores; o no con
cretar de manera suficient la ponderació aritmètica 
d’algun dels criteris d’adjudicació en els plecs de clàu
sules administratives d’alguns contractes.

– Hi ha contractes que es tramiten com un procedi
ment negociat sense publicitat sense que l’exclusivitat 
estigui suficientment justificada, fet que suposa una 
restricció a la concurrència.

– Manca informació en l’anunci de la licitació.

9. Tramitació de l’adjudicació

– En la constitució de les meses de contractació no 
s’ha respectat el deure d’abstenció quan hi concorrien 
causes o hi han participat persones que no eren les de
signades per l’òrgan de contractació.

– En els informes tècnics de valoració de les proposi
cions realitzats per la Mesa de Contractació s’han 
declarat deserts alguns dels lots mentre que existien 
ofertes admissibles d’acord amb els criteris dels plecs; 
alguns dels informes no inclouen els criteris d’assigna
ció de les puntuacions als licitadors o bé no els argu
menten suficientment, o hi ha criteris que es valoren o 
es desagreguen d’una forma que no és la que consta en 
els Plecs de clàusules administratives particulars.

– Els terminis d’adjudicació d’alguns contractes supe
ren els establerts en la Llei de contractes.

– Pel que fa a aspectes formals de la tramitació, manca 
la formalització de la fiança definitiva de l’adjudica
tari, hi ha l’aprovació de l’adjudicació provisional pe
rò no de l’adjudicació definitiva o el contracte ha estat 
formalitzat en un termini superior al que estableix la 
Llei de contractes.

10. Adjudicacions sense procediment

– Hi ha entitats que han adjudicat un servei a prove
ïdors que considerava mitjà propi i que no complien 
totes les condicions per serho. També hi ha hagut ad
judicacions directes de contractes en el marc d’un con
veni de col·laboració, mentre que la prestació reunia 
les característiques d’un contracte de serveis subjecte 
a la normativa de contractació.

– Hi ha despeses de proveïdors i encàrrecs directes de 
serveis i subministraments que superen el llindar de la 
contractació menor, sense que s’hagi utilitzat cap pro
cediment de contractació. Altres contractes s’han tra
mitat com a menors, tot i que la prestació correspon 
al mateix objecte contractual o el servei s’ha prestat 
durant més d’un any, i, per tant, requeria un procedi
ment de contractació administrativa per l’import total 
de l’objecte contractual.
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– S’han formalitzat pròrrogues successives més enllà 
del que preveuen els contractes respectius o bé el pro
veïdor ha continuat prestant el servei un cop exhaurida 
la vigència del contracte.

– Hi ha casos en què l’entitat encarrega de forma di
recta al proveïdor principal de les obres prestacions 
addi cionals que s’haurien d’haver previst i tramitat en 
la licitació, o adjudica directament el servei de mante
niment a l’empresa a què havia adquirit el subminis
trament.

11. Procediment de contractació inadequat

S’han tramitat de forma simultània expedients de con
tractació mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat, mentre que l’objecte dels diferents contrac
tes era molt similar i, per tant, s’haurien d’haver lici
tat conjuntament mitjançant un sol expedient a través 
d’un procediment negociat amb publicitat o obert.

12. Seguiment de l’execució de contractes

En algunes entitats manca un procediment per fer el 
seguiment adequat de la despesa vinculada als con
tractes adjudicats. En alguns casos s’ha pogut compro
var que els imports de les despeses comptabilitzades 
superen els imports dels contractes formalitzats.

13. Contractes derivats d’acord marc

– S’han formalitzat contractes derivats d’acord marc 
en els quals no consta el preu del contracte, atès que 
únicament es quantifiquen els imports unitaris dels 
productes a subministrar sense especificar el nombre 
màxim de cadascun d’ells, la qual cosa no permet sa
ber el nivell d’execució de cada contracte.

– En algun cas no hi ha constància que s’hagi invi
tat a participar a totes les empreses incloses en l’acord 
marc.

14. Modificació del contracte

Pel que fa a la modificació dels contractes, en algun 
cas no s’ha formalitzat correctament la modificació, o 
bé la modificació significa un canvi substancial en les 
condicions licitades i s’hauria de licitar un nou con
curs o, en altres casos, s’ha modificat el contracte quan 
en el contracte original no s’havien previst modifica
cions,

2.4. Personal

Pel que fa al personal, les irregularitats detectades han 
estat les següents:

15. Indemnitzacions per acomiadament improcedent

Hi ha hagut acomiadaments de treballadors que l’enti
tat ha reconegut que són improcedents i ha indemnit
zat els afectats.

La Sindicatura considera que, per preservar el princi
pi de no discrecionalitat que ha de regir en totes les 
actuacions de l’Administració pública, caldria trami

tar correctament els expedients disciplinaris perquè si 
calgués acomiadar algun treballador, l’acomiadament 
es fes amb totes les garanties processals, tant per a 
l’entitat com per al treballador. Convindria, per tant, 
que els acomiadaments improcedents i les indemnit
zacions a satisfer en aquests casos fossin establerts per 
sentèn cies judicials fermes.

16. Irregularitats en les mesures de contenció de la 
despesa

El càlcul efectuat en alguna entitat per justificar la re
ducció del 5,0% de la massa salarial exigida en el De
cret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per la re
ducció del dèficit públic, no ha estat el correcte.

En alguns casos, al personal d’alta direcció se li ha 
aplicat una reducció salarial del 5,0%, tot i que d’acord 
amb el Decret llei 3/2010 a aquest personal li era 
d’aplicació una reducció del 8,0%, o superior. També 
s’han fet compensacions parcials de la reducció sala
rial establerta en el Decret llei 3/2010 que no són pro
cedents.

17. Finalització de la relació laboral d’alta direcció

En la finalització de la relació laboral d’alts càrrecs 
s’han pagat indemnitzacions que no corresponien; 
s’han liquidat incorrectament quantitats a cobrar a la fi 
del contracte, o s’han convertit contractes d’alta direc
ció en contractes laborals de forma improcedent ja que 
es continuaven prestant serveis de caràcter directiu, i 
per tant, havien d’estar subjectes al règim laboral d’al
ta direcció, d’acord amb l’article 13 de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic.

18. Personal contractat per l’entitat que presta serveis 
en altres centres

Es formalitzen convenis de col·laboració assistencial 
amb centres sanitaris privats amb l’objectiu d’acon
seguir una major oferta de serveis públics, i en virtut 
dels quals es posaven a la disposició d’aquests centres 
privats diversos especialistes perquè hi prestessin els 
seus serveis, aspecte que, d’altra banda, no estava pre
vist en els seus contractes laborals.

La Sindicatura considera que en aquests casos el per
sonal desplaçat al centre privat s’hauria d’ajustar a 
l’activitat assistencial pública contractada i revisar la 
contraprestació econòmica que paga el centre privat 
per tal que les entitats rebin una contraprestació ade
quada que s’ajusti, com a mínim, als serveis realitzats.

Hi ha persones contractades en una entitat sanitària 
que desenvolupen la seva activitat laboral en altres ens 
del sector públic sanitari de la Generalitat de Catalu
nya sense que s’hagin formalitzat, si s’escau, convenis 
per regular les cessions i sense que hi hagi hagut una 
contraprestació econòmica.
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19. Incompatibilitats

Hi ha personal assistencial que realitza una segona ac
tivitat, pública o privada, sense obtenir la preceptiva 
autorització prèvia de compatibilitat. També es cons
tata que el conjunt de retribucions anuals percebudes 
per algun treballador que realitzava dues activitats pú
bliques superava el límit de remuneracions màximes 
establerta en la normativa d’incompatibilitats.

També s’ha donat el cas de personal mèdic que pres
tava serveis de caràcter professional al mateix centre. 
D’acord amb la normativa d’incompatibilitats, aquesta 
segona activitat era incompatible amb la relació labo
ral que aquest personal mantenia amb l’entitat.

20. Incidències en els conceptes retributius

– L’òrgan de govern de l’entitat no ha aprovat diversos 
complements retributius, com era preceptiu.

– S’ha retribuït el personal d’alguna entitat per acti
vitat assistencial complementària realitzada fora de 
l’horari laboral. La Sindicatura no ha pogut obtenir la 
documentació justificativa de les activitats retribuïdes 
i els criteris concrets d’assignació dels preus als dife
rents professionals, retribucions que, en alguns casos, 
han esdevingut fixes i periòdiques. També s’ha cons

tatat la coincidència horària entre aquestes activitats 
assistencials i els torns de guàrdia.

– Hi ha treballadors que realitzen determinades guàr
dies i superen el límit màxim d’hores establert en el 
VII Conveni de la XHUP.

– En l’abonament de retribucions variables, no estan 
suficientment documentats els criteris per a per al càl
cul dels complements retributius satisfets lligats a l’as
soliment d’objectius.

2.5. Altres consideracions

D’acord amb els informes2 del Compte general de la 
Generalitat presentats al Parlament de Catalunya du
rant la desena legislatura, les empreses públiques i 
els consorcis de l’àmbit sanitari que no van enviar els 
comptes a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la 
documentació establerta en l’article 71.4 del Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya varen ser 
vuit entitats en l’any 2011 i vuit entitats en l’any 2012 
i les que els van enviar amb posterioritat al 30 d’abril, 
data establerta per l’article 71.4 de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, varen ser vint entitats en l’any 
2010, set entitats en l’any 2011 i nou entitats en l’any 
2012.

2.  Informe 1/2013, Compte general de la Generalitat de Catalunya, 
exercici 2010. Informe 24/2013, Compte general de la Generalitat de 
Catalunya, exercici 2011 i Informe 15/2014, Compte general de la Ge-
neralitat de Catalunya, exercici 2012.
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Control del compliment de la Resolució 966/X, 
sobre els plans estratègics de serveis socials
Tram. 290-00870/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 113915 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt d de la Resolució 966/X, so
bre els plans estratègics de serveis socials (tram. 290
00870/10), us informo que el Pla d’atenció integral a la 
infància i l’adolescència 20152018 desplega el Pacte 
per a la infància pels propers quatre anys i contempla 
un enfocament estratègic i una planificació operativa 
anual que es concreta al Pla d’actuació anual i interde
partamental del Govern en polítiques d’infància i ado
lescència.

Els documents sobre l’Enfocament estratègic i la Pla
nificació anual 2015, que conformen el Pla d’atenció 
integral a la infància i l’adolescència 20152018, van 
ser aprovats per la Taula Nacional i la Comissió de se
guiment del Pacte per a la infància el passat dia 5 de 
desembre de 2014 i el 12 de desembre de 2014, respec
tivament.

Actualment s’estan fent les gestions per aprovar el Pla 
d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015
2018 per acord de Govern, i se’n preveu l’aprovació du
rant el primer semestre d’enguany.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 141/X, so-
bre l’execució dels pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2014 i les perspectives per al 2015
Tram. 390-00141/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 114458 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i com a continuació 

de l’escrit del passat dia 5 de febrer relatiu al compli
ment de Moció 141/X, sobre l’execució dels pressupos
tos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives per 
al 2015 (tram. 39000141/10), us fem arribar en do
cument annex el Pla de prevenció i reducció del frau 
fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 
20152018, elaborat per l’Agència Tributària de Cata
lunya. Aquest Pla és consultable a través de l’enllaç 
següent: http://etributs.gencat.cat/web/.content/docu
ments/pla/pla_ffiscal_20152018.pdf

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Andreu MasColell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 146/X, 
sobre el suport a la innovació en els proces-
sos productius
Tram. 390-00146/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 114081 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do
nar compliment a la Moció 146/X, sobre el suport a 
la innovació en els processos productius (tram. 390
00146/10), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1 que insta a:

a) Encarregar a la comissió de seguiment corresponent 
la realització i aprovació d’una revisió estratègica del 
Pacte nacional per a la recerca i la innovació (2015-
2020) i del Pla de recerca i innovació, consensuada 
amb els principals actors polítics, universitaris, empre-
sarials i socials, que tingui en compte el compliment 
de l’objectiu global –públic+privat– de despesa del 2% 
del PIB, reforçant les accions encaminades a la trans-
ferència de coneixement en la línia de l’estratègia Euro-
pa 2020 i de RISC3, amb l’objectiu d’acostar-nos a les 
regions europees capdavanteres en l’àmbit tecnològic.

Per encàrrec del Govern, s’estan actualitzant els indica
dors de sistema que es van aprovar a la darrera comis
sió del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació 
(PNRI), que servirien pel seguiment més acurat i actu
alitzat del propi pacte, a presentar en la propera reunió 
de la comissió de seguiment, prevista amb la periodici
tat habitual (màxim any i mig), i que ja té en compte els 
aspectes de transferència i innovació en la línia de l’Es

http://etributs.gencat.cat/web/.content/documents/pla/pla_ffiscal_20152018.pdf
http://etributs.gencat.cat/web/.content/documents/pla/pla_ffiscal_20152018.pdf
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tratègia Europa 2020. La revisió estratègica del PNRI 
es farà en el marc de la Comissió de Seguiment del pro
pi PNRI, que es reunirà, previsiblement, durant el mes 
juny, i on ja hi estan representats tots els agents polítics, 
universitaris, empresarials i socials.

b) Reforçar les polítiques de suport a la innovació en 
els processos productius basant-se en les premisses se-
güents:

1r. Una economia innovadora, de valor afegit, del co-
neixement, requereix una sòlida base industrial. Les 
polítiques d’innovació, per tant, han d’estar vinculades 
també a les de desenvolupament industrial per a asso-
lir aquest objectiu.

La política industrial del Govern que s’executa a través 
del Departament d’Empresa i Ocupació (DEMO) està 
basada en l’Estratègia Industrial per a Catalunya. Els 
principis generals d’actuació estan alineats amb els ob
jectius de l’Estratègia Europa 2020 que està encamina
da a aconseguir un creixement basat en el coneixement 
i la innovació, que sigui sostenible i que creï ocupació 
i generi cohesió social i territorial. Tot això en un es
cenari en què la indústria recuperi la importància que 
havia tingut en el conjunt de l’economia i es configuri 
com a motor d’aquest creixement.

Un dels quatre principals programes de l’Estratègia in
dustrial és el d’innovació empresarial, que concentra 
un recull d’actuacions adreçades a:

– Incrementar els índexs d’innovació a Catalunya.

– Impulsar la base d’empreses innovadores del país i la 
seva aposta per la inversió en R+D (especialment entre 
les pimes).

– Augmentar els instruments de transferència tecnolò
gica de l’ecosistema català d’innovació.

– Impulsar la innovació internacional.

Aquestes actuacions es desenvolupen en una sèrie d’ins
truments que el Govern posa a l’abast de les empreses 
que conformen el teixit empresarial de Catalunya.

– Instruments de Transferència Tecnològica

Catalunya compta amb un nivell d’excel·lència científi
ca reconegut internacionalment, però és necessari que 
aquesta ciència arribi al mercat.

El Govern de la Generalitat va aprovar el mes de se
tembre el full de ruta que conduirà el procés d’inte
gració dels Centres Tecnològics Avançats (CTAs) de 
Catalunya. El passat 17 d’octubre de 2014 els 6 CTAs 
van signar l’acord d’integració per formar un gran cen
tre proveïdor de tecnologia industrial a Catalunya, a 
partir de la proposta del Govern i el DEMO. El mes de 
gener de 2015 es va celebrar el patronat de la nova enti
tat, anomenada EURECAT, on es va consumar la inte
gració dels primers 4 centres i es va definir l’estructura 
organitzativa El procés d’integració dels centres és una 
aposta de país a llarg termini, que respon a l’oportuni

tat d’augmentar la capacitat en recerca industrial i de 
serveis tecnològics, així com d’activar la demanda tec
nològica de les empreses catalanes per incrementar la 
seva capacitat innovadora. També és una oportunitat 
per incrementar les capacitats dels centres tecnològics, 
millorar l’oferta i generar més activitat, així com do
nar una resposta integral a les demandes de les empre
ses i captar més recursos a nivell nacional i interna
cional. El Govern dotarà aquest procés d’integració 
amb 10 M€ el 2014, 15 M€ el 2015 i 20 M€ el 2016.

Addicionalment, es desenvolupen diversos instru
ments i serveis per a facilitar la transferència tecnolò
gica al mercat: Xarxa de centres IT de TECNIO (cen
tres de recerca certificats com a proveïdors tecnològics 
de qualitat per l’empresa), les unitats de valorització 
(oficines expertes en identificació i valorització de tec
nologia, i assessorament a l’emprenedor de base tecno
lògica), punts de trobada entre oferta i demanda com 
Fòrums TECNIO i Meet TECNIO, programa EEN per 
fomentar la cooperació tecnològica internacional, en
tre d’altres.

– Instruments d’estímul de la demanda empresarial

Amb l’objectiu de posar a disposició de les empreses 
instruments que incentivin la realització de projectes 
d’R+D i d’innovació.

– Instruments d’innovació internacional

En un escenari de creixent globalització la internaci
onalització de la innovació és fonamental per esdeve
nir competitius. Amb aquest objectiu, es dóna suport a 
l’articulació de diferents actuacions per facilitar la in
novació en contextos internacionals, impulsat projec
tes de cooperació tecnològica internacional (projectes 
d’R+D diferencial amb col·laboració d’empreses de ter
cers països), facilitant l’accés a programes de recerca i 
innovació internacionals i acompanyat a les empreses 
en el seu procés d’innovació internacional.

– Instruments de dinamització de la innovació

Amb l’objectiu d’enfortir i augmentar la cultura inno
vadora del teixit empresarial català, es realitzen sessi
ons de reflexió estratègica compartida entorn les mi
llors pràctiques catalanes en innovació.

2n. La necessitat que una part de l’esforç públic en re-
cerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) estigui 
orientada també a la mobilització de recursos privats, 
amb el doble objectiu de mobilitzar més recursos i, al 
mateix temps, orientar l’R+D+i a la millora del teixit 
productiu. En aquest sentit, es fixa l’objectiu a cinc 
anys de destinar una tercera part dels fons estructurals 
provinents d’Europa i dels fons de política de projectes 
en R+D+i propis de la Generalitat a projectes conjunts 
amb el sector privat que comportin una aportació de 2 
euros privats o més per cada euro públic. Aquest ob-
jectiu ha de tenir en compte l’assoliment de l’objectiu 
global de despesa (pública i privada) del 2% del PIB.
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Amb l’objectiu de potenciar que una part de l’esforç 
públic en recerca, desenvolupament i innovació esti
gui orientat a la mobilització de recursos privats, amb 
el doble objectiu de mobilitzar més recursos i, al ma
teix temps, orientar l’R+D+i a la millora del teixit pro
ductiu, des de la Direcció General d’Indústria (DGI) i 
ACCIÓ s’estableixen un conjunt d’actuacions concre
tes destinades específicament a assolir aquest objectiu.

Algunes d’aquestes actuacions utilitzen fons estructu
rals provinents de la Comissió Europea (en concret del 
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 20142020) 
per a la cooperació entre agents de recerca i innovació 
i l’empresa industrial mitjançant projectes consorciats. 
Projectes orientats a la recerca aplicada en àrees tec
nològiques de futur i amb alt potencial de projecció 
internacional per a les empreses que alhora permeti la 
generació de nous coneixements tecnològics en el tei
xit industrial català útils per a la creació de nous pro
ductes, processos o serveis.

– Programa de Nucli d’Innovació Tecnològica: pro
grama enfocat a actuacions d’R+D diferencials d’em
preses amb forta capacitat de generar externalitats a 
Catalunya que difícilment es podrien dur a terme per 
la iniciativa privada sense suport públic, per l’alt risc 
tecnològic associat. Aquestes actuacions han de tenir 
un fort component d’internacionalització dels resultats 
i de les empreses. En aquest sentit el programa de Nu
clis d’Innovació Tecnològica pretén:

• Estimular la cooperació entre empreses i altres agents 
de sistema de recerca i innovació amb un fort compo
nent i visió internacional.

• Donar suport a les empreses en les seves actuacions 
d’R+D per ser més competitives.

• Treballar per a la generació i manteniment d’ocupa
ció d’alt valor afegit.

– Comunitats RIS3CAT: Per continuar treballant en ba
se a aquest objectiu, la DGI i ACCIÓ, dins del marc de 
l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialitza
ció intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) aprovada pel 
Govern el 4 de febrer de 2014, i emmarcada alhora en 
l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), constitueix 
una aposta per combinar instruments de recerca i in
novació consolidats amb instruments nous, amb la vo
luntat d’impulsar grans iniciatives col·laboratives amb 
la implicació dels agents de la quàdruple hèlix (sistema 
d’R+D+I, empreses, administracions públiques i usua
ris de la innovació), que permetin avançar en el procés 
de concreció de l’especialització intel·ligent de Catalu
nya. En aquest sentit, un dels instruments clau que s’ha 
creat per potenciar la col·laboració entre els agents de 
la quàdruple hèlix són les comunitats de la RIS3CAT.

Les Comunitats RIS3CAT són agrupacions voluntà
ries d’agents de la quàdruple hèlix (sistema d’R+D+I, 
empreses, administracions públiques i usuaris de la 
innovació) que impulsen plans d’R+D i Innovació de 

transformació econòmica en els àmbits sectorials lí
ders identificats en el RIS3CAT. Aquest pla d’actuaci
ons ha de fomentar la inversió públicaprivada en inno
vació entre les empreses i agents de la quàdruple hèlix 
que la conformen.

L’acreditació d’aquestes Comunitats la realitzarà la Ge
neralitat de Catalunya a través d’ACCIÓ mitjançant la 
publicació d’una ordre de bases (durant els exercicis 
2015, 2016 i 2017) per concurrència competitiva, fet 
que li permetrà obtenir un ajut de la Comissió Europea 
del Programa Operatiu de Catalunya 20142020 per al 
Pla d’actuacions.

Com a principal resultat de l’execució del Pla d’actu
acions engegat per la Comunitat RIS3CAT, s’espera 
obtenir majoritàriament el desenvolupament de nous 
equipaments científicstècnics (com laboratoris, instal
lacions industrials, béns d’equipament o instrumental 
científic d’aplicació industrial), prototips demostradors 
o plantes pilot d’interès pels membres de la comunitat i 
pel sector al qual representen en general, que permetin 
testejar i validar nous productes, processos, tecnologi
es o sistemes industrials, així com models de negoci 
per a la seva explotació.

En la línia de reforçar les polítiques de suport a la inno
vació s’emmarquen les accions i programes següents:

– Programa de Doctorats Industrials, amb 70 projectes 
en 58 empreses i 10 universitats públiques i privades el 
2013, la convocatòria ja resolta per a 76 nous projectes 
el 2014 i la preparació de la nova convocatòria per al 
2015.

– Els nous ajuts, de 3.000 €, per a formació en empre
nedoria i gestió inclosos dins dels contractes predoc
torals FI.

– L’impuls de mesures fiscals específiques per afavorir 
la inversió en empreses creades per universitats i cen
tres de recerca.

– El llançament el 2014 del programa pilot de crea
ció d’equips d’innovació en entorns acadèmics (seguint 
l’exemple de l’iCorps de la National Science Founda
tion dels EUA).

– Les accions derivades de la posada en marxa de l’es
tratègia RIS3CAT d’especialització intel·ligent per a 
Catalunya.

– El Programa ‘Indústria del Coneixement’per a la pro
moció i el creixement d’empreses innovadores de base 
científica, a partir de la recerca d’excel·lència que es fa a 
Catalunya i amb l’objectiu de generar creixement a par
tir del coneixement.

Aquestes iniciatives estan dirigides a mobilitzar recursos 
privats per reforçar l’esforç públic en RDI. Ja s’han pu
blicat al DOGC les convocatòries de Llavor i Producte.

3r. Donar prioritat a les línies de recerca orientades 
a l’estalvi i a l’eficiència energètica, el benestar de les 
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persones, la promoció de la igualtat de gènere i altres 
disciplines, d’acord amb l’estratègia RISC3CAT, i evi-
tar qualsevol aportació a la recerca i la transferència 
tecnològica amb finalitats militars, amb un compromís 
amb els principis de la promoció de la pau.

Els plans d’actuació en recerca i desenvolupament 
que es financen, via convenis subvencionals als cen
tres tecnològics de la Xarxa TECNIO, estan orientats 
a les temàtiques marcades des de la RIS3CAT, i per 
tan encaixen amb les tecnologies transversals facili
tadores i donen resposta als sectors líders definits a la 
RIS3CAT.

Els 7 àmbits establerts són els següents:

– Alimentació.
– Química, energia i recursos.
– Sistemes industrials.
– Mobilitat sostenible.
– Indústries basades en el disseny.
– Indústries de la salut.
– Indústries culturals i basades en l’experiència.

L’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de Catalunya 
(RIS3CAT), aprovada pel Govern amb data 4 de fe
brer de 2014, segueix les directrius europees i s’ali
nea amb els valors de benefici social que prioritza la 
Comissió Europea. L’estratègia RIS3CAT inclou entre 
els àmbits sectorials líders el de les activitats de ges
tió dels recursos energètics i naturals i dels residus. En 
particular, activitats de més valor afegit i contingut in
novador, com ara l’eficiència energètica, la cogenera
ció, la domòtica, les energies renovables, la química 
orgànica i la fusió nuclear.

4t. La voluntat d’introduir un sistema variable de fi-
nançament de les institucions acadèmiques i científi-
ques en funció del pes de la transferència tecnològica 
que posin a l’abast de les empreses, que generi valor 
afegit, innovació i creació de llocs de treball en la in-
dústria de Catalunya.

El Govern de la Generalitat incentiva les institucions a 
ferho incidint en el càlcul del finançament dels grups 
de recerca reconeguts (SGR), les xarxes de referència 
i el finançament variable de les institucions acadèmi
ques i científiques, on la transferència del coneixement 
hi té un pes creixent any rere any.

5è. Assumir el repte de l’Estat emprenedor, la neces-
sitat que aquest sigui actiu en crear ecosistemes inno-
vadors atractius per als projectes disruptius, els més 
innovadors i relacionats amb la competitivitat a llarg 
termini, la construcció d’un sistema nacional d’inno-
vació i el desenvolupament industrial basat en el co-
neixement. En aquest sentit, el Govern ha de comp-
tar amb els parcs científics i tecnològics i els campus 
d’excel·lència internacional de Catalunya com a eco-
sistemes d’innovació, enfortint-los com a l’instrument 
òptim per a les sinergies entre la universitat i l’empresa 
i per al desenvolupament territorial i social.

En la mateixa línia de reforçar les polítiques de suport a 
la innovació que s’emmarquen les accions i programes 
descrits en els punts anteriors, s’emmarca el suport als 
parcs científics i tecnològics de Catalunya, pel paper 
important que tenen aquests «contenidors» en el siste
ma de recerca i transferència: aporten valor a l’entorn, i 
allotgen institucions d’altíssim valor afegit. L’estratègia 
de la Generalitat de Catalunya ha inclòs incentivar les 
sinèrgies entre universitats i parcs, impulsant accions 
per rendibilitzar al màxim els espais i proposant nous 
plans de viabilitat, instant tots els socis i patrons a con
tinuar implicantse també amb recursos econòmics, 
cosa que de manera molt rellevant s’ha estat assolint. 
Com a resultat de totes aquestes actuacions, i gràcies a 
la implicació total del conjunt de patrons, avui tots els 
Parcs continuen desenvolupant la seva tasca, i la majo
ria tenen escenaris futurs de viabilitat.

D’altra banda, el Govern ha presentat els primers ajuts 
del Programa Indústria del Coneixement que tenen 
com a objectiu afavorir el desenvolupament de noves 
empreses de base científica. Concretament, es tracta de 
les primeres dues convocatòries semestrals de les fases 
Llavor i Producte corresponents, respectivament a la 
primera i a la segona fase de valorització d’un producte 
abans de la seva arribada al mercat.

Amb l’obertura dels primers ajuts, es posa en marxa 
aquest programa que incentiva i dóna els instruments 
per desenvolupar empreses des de la gran capacitat de 
generació de coneixement que té Catalunya.

6è. Assumir la innovació com a prioritat en els pressu-
postos propis, comptant amb els recursos generats en 
altres administracions, però sense delegar exclusiva-
ment en aquests la responsabilitat de donar suport a 
la innovació.

El pressupost del DEMO destina 10 M€ el 2014, 15 M€ 
el 2015 i 20 M€ el 2016 al procés d’integració de TEC
NIO, segons allò establert per l’acord del diàleg social. 
A més, s’ha prioritzat impulsar la participació de les 
empreses catalanes als programes d’innovació apro
fitant els recursos d’altres administracions públiques 
mitjançant la presentació de projectes a les línies de 
la Unió Europea Horizon 2020 i de l’estat a través del 
CDTI.

7è. Utilitzar la compra pública innovadora com a mo-
tor per a la innovació.

L’estratègia de recerca i innovació per a l’especialitza
ció intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), aprovada pel 
Govern el 4 de febrer de 2014, identifica la compra pú
blica innovadora com a un instrument clau perquè Ca
talunya avanci cap a un model de creixement més intel
ligent, sostenible i integrador, en tant que contribueix a 
la transformació i la millora dels serveis públics i, per 
tant, a l’augment de la qualitat de vida de la ciutadania; 
al foment del creixement i la innovació empresarial, 
especialment per a les pimes; i a l’impuls a la interna
cionalització de la innovació mitjançant la utilització 
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del mercat públic local com a client de llançament o 
referència.

Amb l’objectiu que la compra pública esdevingui mo
tor per a la innovació tant pel teixit empresarial cata
là com per a l’administració pública, l’Agència per la 
competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Cata
lunya (ACCIÓ) compta amb el programa de foment de 
la Compra Pública Innovadora, que té com a princi
pals objectius preparar als compradors Públics perquè 
puguin obrir processos de compra pública innovadora 
i, d’altra banda, assessorar i acompanyar les empreses 
catalanes perquè coneguin en què consisteixen els pro
cessos de compra pública innovadora i assessorarles 
en el procés d’estructuració i presentació de les seves 
ofertes i productes innovadors.

Per a la primera part, el Programa Operatiu FEDER 
Catalunya 20142020 preveu que la Generalitat de Ca
talunya impulsi la compra pública innovadora, amb el 
suport del cofinançament del FEDER, com a instru
ment de foment de la recerca i la innovació, que con
tribueix al desenvolupament i l’enfortiment de la capa
citat competitiva de les empreses i dóna resposta a les 
necessitats i als reptes del sector públic i la societat.

En el marc de la referida actuació del Programa 
F EDER, ACCIÓ actuarà com a entitat competent per 
a l’elaboració del certificat del component innovador 
d’aquests projectes de compra pública innovadora 
d’organismes públics contractants, excepte els de l’àm
bit salut, que seran certificats per l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), a través 
de la qual ja s’estan portant a terme a Catalunya des 
de fa temps diverses iniciatives de compra pública in
novadora.

La instrucció 1/2014, de 9 de gener, de l’Oficina de 
Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, per 
a l’increment de la transparència i l’optimització d’as
pectes dels procediments de contractació pública, diri
gida a tots els òrgans de contractació de l’Administra
ció de la Generalitat de Catalunya de les entitats que 
conformen el seu sector públic, disposa que, mitjan
çant els expedients de contractació pública s’impulsa
rà l’R+D+I a Catalunya i la compra pública innova
dora.

Amb la finalitat de posar a disposició de tots els òrgans 
de contractació les orientacions necessàries en aquesta 
matèria, mitjançant la Junta Consultiva de Contracta
ció Administrativa de la Generalitat de Catalunya, es 
va aprovar una Guia de Bones Pràctiques per al Fo
ment de l’R+D+I en la contractació pública.

8è. Donar als centres tecnològics i, en especial, als cen-
tres tecnològics avançats de la xarxa TECNIO un rol 
central dins el model d’innovació industrial. Som un pa-
ís de petites i mitjanes empreses i, per tant, d’empreses 
amb la necessitat de donar-los suport pel que fa a la in-
novació en estructures externes, amb una oferta tecno-
lògica de primer nivell i útil per al teixit productiu.

La xarxa TECNIO va néixer amb el propòsit de poder 
donar resposta a les necessitats industrials de les em
preses catalanes. En concret, les línies de recerca dels 
centres tecnològics de TECNIO són sempre línies de 
recerca aplicada. És a dir, que puguin convertirse en 
serveis i projectes d’utilitat clara a la PIME catalana.

EURECAT, el nou centre d’innovació industrial, fruit 
de la fusió dels grans centres tecnològics avançats de 
TECNIO, compta amb un consell empresarial repre
sentatiu dels sectors líders de la RIS3CAT, que refor
çarà encara més les línies de treball i els serveis que 
han de permetre millorar la competitivitat del teixit in
dustrial català.

A més, el procés d’integració està basat en l’objectiu de 
guanyar dimensió i massa crítica per poder oferir més 
i millors serveis a les PIMEs.

Pel que fa al punt 2: el Parlament de Catalunya consta-
ta que el nivell de facturació actual dels centres tecno-
lògics de Catalunya està molt per sota del potencial de 
l’economia catalana i insta el Govern a fixar-se l’ob-
jectiu de multiplicar-lo per quatre, o més, en l’horitzó 
2020.

El Govern comparteix que el centre tecnològic de Ca
talunya ha de multiplicar la seva facturació. Per això, 
el Govern ha determinat que el nou centre tecnològic 
integrat compti amb una dotació de 10 M€ el 2014, 15 
M€ el 2015 i 20 M€ el 2016, amb la finalitat de po
der dotarlo de les facultats suficients per poder ser un 
centre competitiu a nivell internacional, mitjançant la 
possibilitat d’obrirse a noves línies de treball i a nous 
projectes que li permetran millorar els resultats econò
mics en l’horitzó 2020.

Pel que fa al punt 3: el Parlament de Catalunya cons-
tata que cal desenvolupar l’objectiu d’optimització dels 
instruments d’innovació fixat en l’Acord pel diàleg so-
cial permanent i, en aquest sentit, insta el Govern a:

a) Impulsar un procés d’integració dels centres de la 
xarxa TECNIO, orientat a guanyar economies d’esca-
la, aixecar l’oferta tecnològica pública i privada, els 
serveis d’innovació, incrementar la capacitat comer-
cial i orientar-se millor al servei a la innovació en la 
petita i mitjana empresa. I, pel que fa als centres tec-
nològics avançats (CTA), garantir que les iniciatives 
d’integració en curs no comportin una pèrdua de con-
nexió empresarial ni competència entre ells, i que arri-
bin a constituir com a mínim un gran centre d’innova-
ció que integri tots els CTA que vulguin formar-ne part.

Tal i com s’ha esmentat, el Govern de la Generalitat 
va aprovar el mes de setembre el full de ruta que con
duirà el procés d’integració dels Centres Tecnològics 
Avançats (CTAs) de Catalunya. El passat 17 d’octubre 
de 2014 els 6 CTAs van signar l’acord d’integració per 
formar un gran centre proveïdor de tecnologia indus
trial a Catalunya, a partir de la proposta del Govern i el 
DEMO. El mes de gener de 2015 es va celebrar el pa
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tronat de la nova entitat, anomenada EURECAT, on es 
va consumar la integració dels primers 4 centres i es va 
definir l’estructura organitzativa El procés d’integració 
dels centres és una aposta de país a llarg termini, que 
respon a l’oportunitat d’augmentar la capacitat en re
cerca industrial i de serveis tecnològics, així com d’ac
tivar la demanda tecnològica de les empreses catalanes 
per incrementar la seva capacitat innovadora. També 
és una oportunitat per incrementar les capacitats dels 
centres tecnològics, millorar l’oferta i generar més ac
tivitat, així com donar una resposta integral a les de
mandes de les empreses i captar més recursos a nivell 
nacional i internacional. El Govern dotarà aquest pro
cés d’integració amb 10 M€ el 2014, 15 M€ el 2015 i 
20 M€ el 2016.

Els centres IT per altra banda, són centres de recer
ca amb tecnologies diferencials que poden oferir a les 
empreses. Des d’ACCIÓ se’ls dota de coneixements i 
eines per a la comercialització i difusió de la seva ofer
ta tecnològica cap a l’empresa.

El catàleg de tecnologies TECNIO és una eina d’inte
gració de les capacitats tecnològiques dels centres de 
la Xarxa TECNIO, classificades segons els àmbits i 
sectors RIS3CAT.

b) Dialogar amb tots els centres de la xarxa TECNIO i 
amb actors locals i sectors implicats perquè aquest pro-
cés es produeixi amb el màxim consens. Cal constatar 
que alguns d’aquests centres tenen un fort arrelament 
territorial i formen part d’ecosistemes d’innovació; per 
tant, caldrà garantir que el nou centre mantingui, per 
mitjà de les seves unitats territorials, aquest arrela-
ment. El centre o els centres resultants d’aquest procés 
d’integració han d’operar amb l’objectiu d’arribar a fi-
nançar-se l’any 2017 amb un terç de finançament basal 
públic, un terç de finançament competitiu i un terç de 
facturació de serveis al teixit productiu.

El nou centre tecnològic tindrà una funció clarament 
territorial, a la vegada, que tal i com marca el full de 
ruta aprovat el passat 17 d’octubre per tots els centres 
implicats, s’establiran sistemes d’aliances estables 
amb altres agents, tant tecnològics com d’infraestruc
tures singulars, que permetran oferir una oferta més 
complerta i integral a totes les empreses del territori 
català.

Segons el full de ruta, la previsió del nou centre és que 
el 2016 s’arribi a quasi duplicar el volum d’ingressos 
totals dels 6 centres, amb l’objectiu que la proporció 
a mitjà termini sigui d’un terç de finançament basal, 
un terç de públic competitiu i un terç de facturació a 
empreses.

c) Promoure aquest procés d’integració amb unes apor-
tacions coherents amb l’enunciat de les lletres a i b, i en 
cap cas inferiors als 10 milions d’euros el 2014, 15 mi-
lions el 2015 i 20 milions el 2016, mitjançant contrac-
tes programa pluriennals condicionats a l’acompliment 
d’objectius.

Tal i com ja s’ha esmentat, el Govern s’ha compromès 
a dotar el procés d’integració dels centres tecnològics 
avançats amb 10 M€ el 2014 (ja efectuat), 15 M€ el 
2015 (inclòs en el Pressupost) i 20 M€ el 2016, en els 
seus plans de treball.

d) Formular un nou model de col·laboració estable amb 
els altres centres TECNIO, que n’augmenti l’eficàcia i 
les sinergies i els aglutini al voltant d’estructures comu-
nes vinculades a les universitats de referència.

El nou centre tecnològic integrat de Catalunya preveu 
la consolidació d’aliances amb els altres agents univer
sitaris de la xarxa TECNIO, que han de poder comple
mentar el coneixement tecnològic més específic i dife
rencial que pugui ser necessari per donar resposta al 
teixit industrial català.

D’aquesta manera les aliances amb les diferents uni
versitats queden assegurades a través de la pròpia xar
xa TECNIO.

e) Establir centres de referència per a sectors industri-
als definits en l’estratègia catalana d’especialització 
(RIS3).

En el centre tecnològic integrat de Catalunya s’establi
ran diferents unitats de negoci, segons les especialitats 
tecnològiques, que donen resposta directa als sectors 
industrials definits en la RIS3CAT.

Pel que fa al punt 4: el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern a presentar-li, a la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

a) Les actuacions dutes a terme per a afavorir el procés 
d’integració dels centres tecnològics.

Les actuacions dutes a terme per a la integració dels 
centres tecnològics avançats durant l’any 2014 han es
tat la contractació d’una consultora especialitzada, que 
ha fet una anàlisi complerta dels 6 centres, i que ha 
acabat amb un full de ruta clar del camí a seguir per a 
la complerta integració dels centres.

D’altra banda, el 17 d’octubre de 2014, els 6 centres 
varen signar un conveni en el qual es comprometien 
a complir el full de ruta fins a la integració final dels 
centres.

El nucli del nou centre tecnològic integrat és la Fun
dació ALIRA, que ha condicionat els seus estatuts per 
poder constituirse en aquest nou centre, i ha nomenat 
un vicepresident executiu per assegurar el bon desen
volupament del full de ruta.

La Fundació ALIRA ha signat un conveni subvencio
nal amb ACCIÓ per tal de començar les accions neces
sàries pel projecte.

El 30 de gener de 2015 es va celebrar el primer pa
tronat del centre resultant de la integració dels sis 
centres tecnològics avançats de Catalunya, on es va 
aprovar l’absorció d’ASCAMM, Barcelona Digital, 
CETEMMSA i Barcelona Media. Es va escollir tam
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bé el nom del nou centre que s’anomenarà EURECAT 
i es va definir l’estructura organitzativa. Amb aquest 
pas es va completar la primera fase del procés que do
narà lloc al gran proveïdor de tecnologia industrial al 
nostre país. La segona fase es durà a terme durant els 
propers mesos, amb la integració de CTM Centre Tec
nològic i Leitat i la incorporació d’empeses al patronat 
de la entitat.

En el document annex es facilita més informació sobre 
el nou Centre Integrat i Full de Ruta d’integració dels 
Centres Tecnològics Avançats.

b) Les actuacions dutes a terme per al compliment de 
les mocions 51/X i 131/X amb relació a la modificació 
dels criteris d’acreditació i avaluació del personal de 
recerca dependent d’universitats i centres de recerca 
que n’incrementi la valoració per a la inscripció de pa-
tents i la transferència tecnològica al sector productiu.

La política de personal és competència de cada institu
ció. Intervenir en aquest punt seria una ingerència en la 
política autònoma de personal de les universitats, com
petencialment no possible ni desitjable. No obstant, el 
Govern de la Generalitat incentiva les institucions a 
ferho incidint en el càlcul del finançament dels grups 
de recerca reconeguts (SGR), les xarxes de referència 
i el finançament variable de les institucions acadèmi
ques i científiques, on la transferència de coneixement 
hi té un pes creixent any rere any.

c) Les actuacions dutes a terme per a potenciar els doc-
torats industrials i l’avaluació dels resultats dels pri-
mers programes.

S’ha tirat endavant la convocatòria 2014 de Doctorats 
industrials. 75 projectes presentats a la primera con
vocatòria i la pilot, i 70 nous projectes a la de 2014. 
Després d’una prova pilot el 2012 (18 posicions), la 
convocatòria de 2013 (53 posicions) i la de 2014 (76 
posicions), s’assoleix una continuïtat d’aquest progra
ma impulsat pel Govern per millorar la competitivitat 
i internacionalització del teixit industrial i aconseguir 
quotes més altes de transferència de coneixement. En 
la convocatòria de 2015 s’espera assolir l’objectiu de 
100 posicions en convocatòria continua.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 164/X, 
sobre les mesures per a fer front a la deso-
cupació juvenil
Tram. 390-00164/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114082 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 164/X, sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació juvenil, 
amb número de tramitació 39000164/10, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió d’Em
presa i Ocupació.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 114082).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 02.06.2015 al 22.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 23.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Moció 165/X, 
sobre política industrial
Tram. 390-00165/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta
ció de l’informe de compliment de la Moció 165/X, 
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sobre política industrial, amb número de tramitació 
39000165/10, el control de compliment de la qual cor
respon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 114083).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 02.06.2015 al 22.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 23.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Moció 166/X, 
sobre l’esport
Tram. 390-00166/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 114260 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Moció 166/X, sobre l’esport (tram. 39000166/10), 
us informo, amb el document annex, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment de l’esmentada Moció, us fem avinent 
el següent: 

En relació amb el punt 2, cal assenyalar que una de les 
prioritats de la Secretaria General de l’Esport és afa
vorir l’accés a l’activitat física a la societat catalana en 
totes les franges d’edat, i incrementar la seva pràcti
ca, mitjançant diverses polítiques públiques com el Pla 
Nacional de Promoció de l’Activitat Física (PNPAF), 
el programa FITJOVE, adreçat a adolescents en situa
ció de risc d’exclusió social, el Pla Estratègic d’Esport 
Escolar, el suport a centres del Pla Català de l’Esport a 
l’Escola amb majors necessitats socioeconòmiques, el 

Pla Estratègic d’Esport Universitari, la Jornada inter
nacional de Promoció de l’Activitat Física, entre d’al
tres.

Pel que fa al punt 3, el Govern ha impulsat diverses 
iniciatives per donar suport a les entitats esportives ca
talanes davant les actuacions de la Inspecció de Tre
ball i Seguretat Social de l’Estat, i ha demanat reitera
dament un tracte diferencial pel sistema esportiu.

El secretari general de l’Esport ha mantingut diver
ses reunions amb el president del Consell Superior 
d’Esports i amb alts càrrecs del Ministeri de Treball 
i Seguretat Social amb l’objectiu que es reconegués la 
singularitat d’aquest col·lectiu establint un règim de se
guretat social específic.

En referència al punt 4, l’article 4 del Projecte de llei 
del voluntariat, contempla el voluntariat esportiu en 
l’àmbit del voluntariat comunitari.

En relació amb el punt 5, el Govern de la Generali
tat, donant compliment als mandats del Parlament de 
Catalunya, va sol·licitar dictamen al Consell de Garan
ties Estatutàries en relació amb la modificació de l’art. 
32.4 de la Llei 10/1990 de l’esport.

El passat 27 de novembre, el Consell de Garanties Es
tatutàries va emetre el Dictamen 24/2014, que conclou 
que l’article 23 de la Llei 15/2014, en la nova redacció 
que dóna als paràgrafs primer i tercer de l’article 32.4 
de la Llei 10/1990. de l’esport,i la disposició transitòria 
vuitena de la Llei 15/2014, vulneren les competències 
de la Generalitat previstes a l’article 134.1 EAC, com 
també vulneren l’article 115 EAC.

En aquests moments en el sí de la Comissió Bilateral 
EstatGeneralitat, el Govern està exhaurint les opcions 
que preveu el procediment negociador per tal d’impe
dir l’aplicació de la llicència única. Si el Govern de 
l’Estat no fa una rectificació clara en el marc d’aquesta 
Comissió Bilateral, el Govern de Catalunya presentarà 
un recurs d’inconstitucionalitat.

Alhora, pel que respecta al punt 6 de la Moció, us in
formem del següent: 

En relació amb l’apartat a, el secretari general de l’Es
port ha traslladat al president del Consell Superior 
d’Esports, en les diverses Conferències Interterrito
rials convocades, així com en altres reunions i con
verses, la situació de risc del sector esportiu davant 
l’augment de l’IVA, el setembre del 2012, en els ser
veis directament relacionats amb la pràctica esporti
va i l’educació física, quan aquests siguin prestats per 
clubs no declarats de caràcter social, per empresaris 
individuals o per societats mercantils, i la necessitat 
imperiosa de què passi al 10%. Aquesta mateixa peti
ció també s’ha traslladat al Ministre d’Hisenda i Ad
ministracions Públiques, Cristòbal Montoro.

Pel que respecta a l’apartat b, i tenint en compte l’ac
tual marc en matèria de competències tributàries, s’ha 
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demanat reiteradament al Govern de l’Estat que refor
mi la llei estatal del mecenatge.

En relació amb els apartats c i d, el pressupost de la 
Generalitat per al 2015 incrementa els imports de les 
partides pressupostàries pel foment de l’esport federat 
i escolar, així com l’import pressupostat per al condi
cionament d’equipaments esportius.

Pel que fa al Pla estratègic de l’esport escolar de Cata
lunya i al Pla estratègic d’esport universitari de Cata
lunya (apartat e), ambdós plans es van elaborar entre el 
març i el juny de 2013, mes en què van ser aprovats i, 
des de llavors, s’han anat desenvolupant les línies es
tratègiques i s’estan implementant els diferents plans 
d’actuació.

Respecte a l’apartat f, el Govern porta a terme diverses 
polítiques per garantir l’accés a la pràctica esportiva 
als menors en situació d’exclusió com són el Pla Es
tratègic de l’Esport Escolar, el suport a centres del Pla 
Català de l’Esport a l’Escola amb majors necessitats 
socioeconòmiques, o el conveni anual amb l’Obra So
cial de la Caixa. Alhora, està i ha estat sempre en total 
disposició per cercar, juntament amb els representants 
de les federacions esportives i dels consells esportius, 
fórmules per evitar que cap menor no es vegi limitat a 
practicar esport per motius econòmics.

En relació amb l’apartat g, el Projecte de Llei de mo
dificació de la llei de professions de l’esport està en 
tramitació parlamentària. Mitjançant una esmena pre
sentada pel Grup que dóna suport al Govern, es facili
ta aquesta incorporació. El Govern està treballant con
juntament amb les entitats per tal de trobar solucions a 
les dificultats que pugui plantejar l’aplicació de la llei 
vigent i intentar resoldre allò que sigui competència de 
la Generalitat. L’actitud del Govern és, en tots els ca
sos, receptiva a valorar i, si s’escau, incorporar, totes 
aquelles aportacions que puguin resultar una millora 
clara de l’actual Llei i, en conseqüència, una millora 
clara per al sector de l’esport al nostre país.

En referència a l’apartat h, com ja va manifestar el 
Govern en l’informe de compliment de la Resolució 
821/X, no hi ha cap previsió de venda ni trasllat del 
Centre de Tecnificació Esportiva. Aquest Centre, així 
com totes les instal·lacions i serveis que es presten als 
diferents edificis que es gestionen dintre del complex 
d’Esplugues de Llobregat, es mantenen a l’emplaça
ment actual.

En relació amb l’apartat i, l’any 2014, el Govern va 
aprovar una subvenció de 553.700 euros per contribu
ir al finançament de les despeses derivades de les ne
cessitats operatives de l’organització dels XVIII Jocs 
Mediterranis, que se celebraran a Tarragona del 30 de 
juny al 9 de juliol de 2017.

Enguany i fins al 2017, es tramitarà un nou acord de 
Govern amb caràcter pluriennal que impulsarà el De
partament de la Presidència prèvia presentació de sol

licitud per part de la Fundació Tarragona 2017 i la pos
terior valoració.

Alhora, en data 5 de juny de 2014, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona van signar un 
Protocol d’intencions en què el Govern de la Genera
litat de Catalunya es compromet a incloure en el pres
supost corresponent als exercicis 2015, 2016 i 2017 les 
aportacions econòmiques necessàries per permetre la 
construcció del Palau d’Esports i del Pavelló polies
portiu Sant Jordi previstos en el Pla Director dels Jocs 
Mediterranis Tarragona 2017.

L’any 2014, el Govern va aprovar destinar 650.000 € 
a l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya per redactar el projecte de construcció 
del Palau d’Esports a la zona esportiva de Campclar, a 
Tarragona. L’import d’aquesta despesa va a càrrec del 
pressupost del Consell Català de l’Esport amb un abast 
pluriennal durant el 2014 i el 2015.

Enguany, també es dotarà el pressupost del Consell 
Català de l’Esport amb 2 milions d’euros per fer front 
a la seva construcció.

Pel que fa al pavelló poliesportiu Sant Jordi, el Govern 
ha cedit el terreny a la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, la qual impulsarà la construcció de l’equi
pament esportiu a través del procediment de concessió 
administrativa per a la construcció i gestió del mateix. 
Aquest complex donarà resposta a les necessitats dels 
Jocs Mediterranis Tarragona 2017 i a les necessitats 
esportives posteriors de la ciutat.

D’aquesta manera, el Govern referma el compromís 
amb la celebració d’aquest esdeveniment, tal com esta
bleix el protocol d’intencions signat entre l’executiu ca
talà i el Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis.

El Govern considera que la celebració d’aquest esde
veniment esportiu és una nova oportunitat per situar 
Catalunya al món a través de l’esport i promocionar 
valors com la cohesió social i territorial o la promoció 
turística i patrimonial de la ciutat de Tarragona i la res
ta del territori.

Respecte l’apartat j, el Govern dóna suport al teixit es
portiu català tant institucionalment com econòmica, 
via subvencions i ajudes a equips que competeixen en 
competicions internacionals, ajudes a l’esport femení a 
màximes categories, ajudes per acollir esdeveniments 
internacionals a Catalunya, ajudes per activitats i ac
tes que tinguin un impacte significatiu en el sistema 
esportiu a Catalunya, o de rellevància social i histò
rica, ajudes a les activitats de promoció federades i al 
programa d’Alt Rendiment Català (programa ARC), i 
ajudes a la promoció de l’esport escolar, promovent els 
grans valors que l’esport pot aportar al jovent del nos
tre país.

Alhora, la Secretaria General de l’Esport, a través del 
Consell Català de l’Esport, va impulsar el segon tri
mestre de l’any 2012 l’elaboració d’un Pla Estratègic 
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per al foment de la pràctica dels Esports d’Hivern a 
Catalunya, amb l’objectiu d’ajudar tant a la promo
ció de l’esport de base com al procés de tecnificació i 
alt rendiment dels esports d’hivern, amb la perspecti
va d’aconseguir esportistes amb possibilitats dels mi
llors resultats dins de l’alt nivell de competició. Actu
alment, s’estan desplegant les línies i plans programats 
pel Pla.

Entre les actuacions que recull el Pla, hi ha el Pro
grama «Esport Blanc Escolar». La Secretaria Gene
ral de l’Esport i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, conjuntament amb la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern, el consells comarcals, el Consell 
General d’Aran, els consells esportius i les estacions 
d’esquí, promouen una prova pilot, a les nou comar
ques del Pirineu per iniciar en aquests esports la po
blació infantil d’aquestes demarcacions.

Pel que fa a la millora de la comunicació per ferrocar
ril entre les comarques del Pirineu i la resta del terri
tori, el Departament de Territori i Sostenibilitat pre
veu seguir actuant per tal de millorar les condicions 
de prestació del servei de l’R3, com ho ha fet amb 
les mesures implantades en els darrers anys, mitjan
çant els nous semidirectes a Puigcerdà, el tren Blanc 
fins a Puigcerdà, la posada en circulació de les uni
tats 447 remodelades als trens a Puigcerdà. Igualment 
s’ha d’esmentar que es troben en fase de fabricació dos 
nous trens que han de permetre millorar i optimitzar 
l’explotació del tren entre Lleida i la Pobla i recuperar 
el nivell de servei amb el Pallars Jussà.

Quant a la millora de la comunicació viària amb les 
comarques del Pirineus, el Departament de Terri
tori i Sostenibilitat està impulsant millores tant a la 
C16 com a la C14. Pel que fa a la C16, ha licitat re
centment les obres de millora de la seguretat viària 
en el tram de Berga a Bagà per un import de 4 M€. 
Les obres preveuen un seguit d’actuacions com noves 
mitjanes i franges de separació de sentits, millora del 
ferm, senyalització i defenses, tractaments antillis
cants en certs trams i modificacions puntuals de certs 
enllaços, de manera que es farà un tractament integral 
d’aquest tram de carretera des de l’òptica de la segu
retat viària.

El Departament de Territori també està redactant un 
altre projecte per millorar la capacitat d’aquest tram 
de la C16 mitjançant una disposició 2+1 amb barre
ra mòbil, que permetrà adaptar l’oferta de capacitat 
de la carretera a les demandes estacionals, millorar la 
seguretat viària, i tot això amb la màxima integració 
am biental. La programació d’aquestes obres es farà 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Pel que fa a la carretera C14, actualment s’està duent 
a terme una actuació de tractament de talussos a l’en
torn d’Organyà. Així mateix s’ha redactat un projecte 
que preveu una millora i eixamplament d’uns 3,3 km 
a la zona del congost dels Tres Ponts incloent la cons

trucció d’un nou túnel de 1.300 metres amb un pres
supost estimant de 21 M€. La programació de la seva 
execució es farà d’acord amb les disponibilitats pres
supostàries.

Així mateix, la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sos
tenibilitat s’ha adreçat oficialment a la Demarcació de 
Carreteres de l’Estat a Catalunya instant a fer una ac
tuació de gran abast a la carretera N260 (Eix pirinenc 
de titularitat estatal), que inclogui quantificació econò
mica i calendari d’execució.

En relació amb l’apartat k, la Secretaria General de 
l’Esport impulsa el Programa Dones i Esport, com a 
eina per incrementar la incorporació de les dones a 
l’activitat física i l’esport, treballant la visualització de 
les dones que són referent dins el sistema esportiu, po
tenciant el lideratge i l’ocupació femenina en l’àmbit 
professional de l’esport i impulsant actuacions que fo
mentin la salut i eradiquin la violència masclista. S’es
tà elaborant l’informe a presentar al Parlament de Ca
talunya.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Control del compliment de la Moció 167/X, 
sobre les polítiques transversals amb relació 
a la violència contra les dones
Tram. 390-00167/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, consellera de Benestar Soci
al i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empara 
del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presenta
ció de l’informe de compliment de la Moció 167/X, 
sobre les polítiques transversals amb relació a la vi
olència contra les dones, amb número de tramitació 
39000167/10, el control de compliment de la qual cor
respon a la Comissió d’Igualtat de les Persones atesa la 
diversitat de dades demanades i la implicació d’altres 
Departaments del Govern.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 114493).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 02.06.2015 al 22.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 23.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Moció 169/X, 
sobre els dipòsits en entitats de crèdit i llur 
impacte en l’execució de la Llei de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2014
Tram. 390-00169/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 114459 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 169/X, sobre els dipòsits en en
titats de crèdit i llur impacte en l’execució de la Llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014 (tram. 39000169/10), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1.a, la Llei 1/2014, de 27 de gener, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014 determina a la Disposició addicional vuitena una 
clàusula de possible reversió de les mesures de reduc
ció retributiva previstes en l’article 33 de la llei esmen
tada i d’acord amb uns condicionats previs:

«El Govern ha d’adaptar la mesura de reducció retribu
tiva a què fa referència l’article 33 quan s’ingressin al 
Tresor de la Generalitat de Catalunya les quanties cor
responents a possibles compensacions o recapta cions 
de l’impost regulat pel Decret Llei 5/2012, de 18 de 
desembre, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (IDEC), import actualment no pressupostat. 
S’autoritza al Govern a generar crèdits corresponents 
en el cas de la percepció d’aquestes compensacions.»

Les recaptacions d’aquest impost autonòmic han estat 
de 2,6 M€. La resta de l’import autoliquidat ha estat 
consignat mitjançant avals bancaris atès que les enti
tats bancàries han interposat recurs. Els avals banca
ris no generen crèdit ni es poden utilitzar atès que no 
constitueixen un ingrés, ja que són tan sols una garan
tia, a l’espera del resultat dels recursos interposats per 
les entitats financeres.

Ara bé, la Sentència del Tribunal Constitucional de da
ta 19 de febrer de 2015, desestima el recurs d’inconsti
tucionalitat presentat pel Parlament de Catalunya con
tra l’article 19 de la Llei 6/2012, de 27 de desembre, del 
Govern de l’Estat, per la qual s’adopten diverses me
sures tributàries dirigides a la consolidació de les fi
nances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.

Tot i que encara no ha estat resolt pel Tribunal Cons
titucional el recurs interposat pel president del Govern 
central sobre l’impost català, després de la sentències 
favorables del Tribunal Constitucional a l’impost esta
tal a tipus 0, cal partir de la validesa de l’impost esta
tal, amb vigència per l’exercici 2013.

Quant al punt 1.b, aquesta petició es troba en un re
curs presentat al Tribunal Constitucional si bé, d’acord 
amb els arguments del Tribunal Constitucional en les 
sentències en dates 19 de febrer de 2015 i 18 de març 
de 2015 dictades en resolució dels recursos d’incons
titucionalitat presentats respectivament pel Parlament 
Catalunya i el Govern de Catalunya contra l’article 19 
de la Llei 6/2012, de 27 de desembre, és previsible la 
no obtenció de cap quantitat econòmica efectiva a fa
vor de la Generalitat.

En relació amb l’apartat 1.c, el punt segon de la matei
xa Disposició addicional vuitena, s’estableix que «en 
el cas que no es concreti l’ingrés corresponent a les 
compensacions o recaptacions de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit, es faculta el Govern 
per a articular, una vegada es determini el percentatge 
de possible pèrdua de poder adquisitiu, els mecanis
mes necessaris per a garantir que el personal al serveis 
de l’Administració de la Generalitat afectat per l’arti
cle 33 no vegi minvat el seu poder adquisitiu respecte 
l’exercici anterior».

L’IPC interanual, a 8 de gener de 2015 se situava en 
un –1%. En definitiva, la clàusula continguda al punt 
segon no es considera que sigui d’aplicació atès que 
perjudica als drets retributius del personal al servei de 
l’Administració pel seu caràcter desfavorable.

Referent al punt 2.a, les actuacions incloses en la dis
posició addicional catorzena de la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2014 en relació 
amb la construcció d’equipaments escolars es trame
ten en document annex.

En relació amb el punt 2.b, la Secretaria d’Adminis
tració i Funció Pública està avançant en la tramitació 
del Decret que aprovi el règim retributiu del personal 
directiu i el reglament d’adaptació dels contractes vi
gents a aquest règim.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’apartat 2 de 
la Disposició addicional 21a de la Llei 2/2014 conté un 
mandat al Govern perquè determini mitjançant Decret 
el règim retributiu del personal directiu del sector pú
blic, estableix els criteris de classificació de les entitats 
a aquests efectes, l’estructura retributiva que han de te
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nir els directius i el límit retributiu a què fa referència 
la Moció.

Quant al punt 2.c, pel que fa a la suspensió amb ca
ràcter immediat de la meritació dels drets derivats de 
l’assistència a òrgans col·legiats per part d’òrgans su
periors, cal tenir present que, del literal de la Moció 
es desprèn que el que pretén és la suspensió d’aquests 
drets en els termes de la Resolució 707/X a la qual s’hi 
remet expressament.

En relació amb la proposta de racionalització de la 
composició dels òrgans col·legiats amb la finalitat d’eli
minar els drets derivats de l’assistència a aquests òr
gans, amb caràcter immediat, cal destacar que l’article 
63 Llei 3/20015, de l’11 de març, de mesures fiscals, fi
nanceres i administratives, ha incorporat un nou apar
tat 2.6 a la disposició addicional vintiunena de la Llei 
2/2014, de 27 de gener, on s’estableix que no es perce
ben cap tipus de drets d’assistència per la concurrència 
a reunions d’òrgans de govern, de consells d’adminis
tració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Admi
nistració de la Generalitat i de les entitats, ens o em
preses del seus sector públic, sens perjudici del dret a 
percebre assistències per la participació en òrgans de 
selecció de personal.

Aquesta disposició va entrar en vigor el passat 14 de 
març, per la qual cosa cal entendre que ja s’ha suspès 
la meritació d’aquests drets. Igualment, l’apartat 2.7 
d’aquesta disposició addicional vintiunena, introduït 
també per la Llei 3/2015, preveu l’establiment d’un sis
tema de cobertura de responsabilitats mitjançant una 
assegurança de responsabilitat civil, en el sentit indicat 
en la moció.

Finalment, quant al punt 2.d, l’apartat 8 de la Dispo
sició addicional 21, de la Llei 2/2014 preveu l’adapta
ció dels contractes del personal directiu i del personal 
laboral ordinari amb retribucions superiors a Director 
General i estableix, als efectes de revisar i adaptar con
tractacions, el termini de 3 mesos des de l’aprovació 
del Decret que reguli el règim retributiu del personal 
directiu, al qual s’ha fet referència abans.

En aquest sentit, per tal de donar compliment a aquest 
apartat, des de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública s’està treballant en l’elaboració del decret que 
aprovi el règim retributiu del personal directiu i el regla
ment d’adaptació dels contractes vigents a aquest règim.

Referent al punt 3.a, el Decret llei 9/2014, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria de personal, 
en el seu article únic, assenyala que resten sense efec
te, per a l’exercici 2015, les mesures previstes a la Llei 
1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Genera
litat de Catalunya per al 2014 que disposen, d’una ban
da, la reducció de les retribucions del personal en un 
import equivalent a una paga extraordinària i, d’altra 
banda, la reducció en un 15% de la jornada dels llocs 
de treball ocupats per personal interí.

D’altra banda, la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressu
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 tam
bé contempla la recuperació de la paga extraordinària i 
de la jornada completa del personal interí.

Per acabar, la disposició addicional desena de la Llei 
3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives preveu, durant el primer semestre de 
2015, el pagament als treballadors públics de la Ge
neralitat de l’import equivalent a la part proporcional 
dels primers quarantaquatre dies de la paga extraordi
nària, paga addicional del complement específic i pa
gues addicionals del mes de desembre de 2012, d’acord 
amb la normativa vigent en matèria retributiva.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Ca
talunya, a l’empara de la Llei esmentada, ha aprovat 
l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recupe
ració d’una part de la paga extraordinària i addicional 
del mes de desembre de 2012 per al personal del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 d’abril de 2015

Andreu MasColell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 172/X, 
sobre transparència i contractació en el sis-
tema sanitari
Tram. 390-00172/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 172/X, so
bre transparència i contractació en el sistema sanita
ri, amb número de tramitació 39000172/10, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Salut.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
114477).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 18.06.2015 al 09.07.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 10.07.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Moció 174/X, 
sobre l’acció exterior
Tram. 390-00174/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 114084 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la Moció 174/X, sobre l’ac
ció exterior, amb número de tramitació 39000174/10, el 
control de compliment de la qual correspon a la Comis
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 114084).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà
bils (del 20.05.2015 al 10.06.2015) del termini que dis
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 11.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.04.2015.

Control del compliment de la Moció 195/X, 
sobre les desigualtats i el sistema educatiu
Tram. 390-00195/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.04.2015

Control del compliment de la Moció 196/X, 
sobre els menjadors escolars
Tram. 390-00196/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.04.2015

Control del compliment de la Moció 197/X, 
sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran
Tram. 390-00197/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.04.2015

Control del compliment de la Moció 198/X, 
sobre el deute amb els ajuntaments
Tram. 390-00198/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.04.2015
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Control del compliment de la Moció 199/X, 
sobre la inversió en carreteres per a millo-
rar-ne la seguretat
Tram. 390-00199/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.04.2015

Control del compliment de la Moció 200/X, 
sobre les actuacions previstes per a comple-
tar el traspàs de competències al Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona
Tram. 390-00200/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, 28.04.2015

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre la situació creada per la 
definició d’«agricultor en actiu» que estableix 
el Reial decret 1075/2014 i la seva repercus-
sió en els ajuts dels fons europeus
Tram. 354-00405/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió 21, tinguda el 22.04.2015, 
DSPCC 706.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Ramon Tre-
mosa, en representació de Convergència i 
Unió, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics perquè informi sobre l’àmbit 
d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01200/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural, en la sessió 21, tinguda el 
22.04.2015, DSPCC 706.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Gambús, en representació de Convergència 
i Unió, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics perquè informi sobre l’àmbit 
d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01201/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural, en la sessió 21, tinguda el 
22.04.2015, DSPCC 706.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Terricabras, en representació d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, davant la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics perquè informi 
sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01202/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural, en la sessió 21, tinguda el 
22.04.2015, DSPCC 706.
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Sol·licitud de compareixença d’Ernest Mara-
gall, en representació d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics perquè informi so-
bre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01203/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural, en la sessió 21, tinguda el 
22.04.2015, DSPCC 706.

Sol·licitud de compareixença de Javier 
López, en representació del Partit dels So-
cialistes de Catalunya, davant la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics perquè informi 
sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01204/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural, en la sessió 21, tinguda el 
22.04.2015, DSPCC 706.

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Urta-
sun, en representació d’Iniciativa per Cata-
lunya - Esquerra Unida i Alternativa, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics 
perquè informi sobre l’àmbit d’actuació de la 
Subcomissió
Tram. 356-01205/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural, en la sessió 21, tinguda el 
22.04.2015, DSPCC 706.

Sol·licitud de compareixença de Santiago Fi-
sas, en representació del Partit Popular de 
Catalunya, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics perquè informi sobre l’àm-
bit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 356-01206/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural, en la sessió 21, tinguda el 
22.04.2015, DSPCC 706.

Sol·licitud de compareixença de Javier Nart, 
en representació de Ciutadans, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics per-
què informi sobre l’àmbit d’actuació de la 
Subcomissió
Tram. 356-01207/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural, en la sessió 21, tinguda el 
22.04.2015, DSPCC 706.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de la In-
fància amb la consellera de Benestar Social i 
Família sobre el primer any de desplegament 
del Pacte per a la infància a Catalunya
Tram. 355-00166/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 20 de la Comissió 
de la Infància, tinguda el 28.04.2015, DSPCC 710.
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Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre la situació creada per la definició 
d’«agricultor en actiu» que estableix el Reial 
decret 1075/2014 i la seva repercussió en els 
ajuts dels fons europeus
Tram. 355-00221/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió 21, tin
guda el 22.04.2015, DSPCC 706.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Xavier Corominas Rovi-
ra, arquitecte i urbanista, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00895/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’In
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc
tiques de Corrupció Política, tinguda el 27.04.2015, 
DSPCC 707.

Compareixença de Xavier Pujol Artigas, de 
Ficosa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 357-00898/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’In
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc
tiques de Corrupció Política, tinguda el 27.04.2015, 
DSPCC 707.

Compareixença de Ricard Puignou Vigo, de 
Certio, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00899/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’In
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc
tiques de Corrupció Política, tinguda el 27.04.2015, 
DSPCC 707.

Compareixença del director general de Des-
envolupament Rural davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural per a explicar les mesures 
previstes per a eradicar el caragol poma
Tram. 357-01178/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 22.04.2015, DSPCC 706.

Compareixença de representants de la Co-
ordinació Intercentres de Recerca davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
a presentar la plataforma i explicar el paper 
dels investigadors i treballadors en el siste-
ma de recerca català
Tram. 357-01344/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 38, tinguda el 09.04.2015, DSPCC 687.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació El Llindar davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats per a informar so-
bre la col·laboració del Departament d’En-
senyament amb la Fundació per a crear una 
nova modalitat formativa en centres de se-
gona oportunitat
Tram. 357-01345/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 38, tinguda el 09.04.2015, DSPCC 687.
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Compareixença de Meritxell Ruiz, directo-
ra general d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa, davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a explicar el projecte de re-
gulació d’ús dels dispositius de telefonia mò-
bil als centres educatius per al curs 2015-2016
Tram. 357-01346/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 38, tinguda el 09.04.2015, DSPCC 687.

Compareixença de Josep Anton Planell, rec-
tor de la Universitat Oberta de Catalunya, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats per a presentar la memòria anual i ex-
plicar les actuacions de la Universitat Oberta 
de Catalunya
Tram. 357-01347/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 38, tinguda el 09.04.2015, DSPCC 687.

Compareixença de Jaume Casals Pons, rec-
tor de la Universitat Pompeu Fabra, davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
per a informar sobre la consolidació del pro-
jecte docent i de recerca de la Universitat 
Pompeu Fabra
Tram. 357-01348/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 38, tinguda el 09.04.2015, DSPCC 687.

Compareixença de la directora general d’In-
fantil i Primària davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats per a informar sobre 
la situació dels alumnes amb discapaci-
tat intel·lectual lleu o moderada en finalitzar 
l’educació secundària obligatòria
Tram. 357-01350/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 38, tinguda el 09.04.2015, DSPCC 687.

Compareixença de Ramon Tremosa, en re-
presentació de Convergència i Unió, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics 
per a informar sobre l’àmbit d’actuació de la 
Subcomissió
Tram. 357-01354/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 21, tin
guda el 22.04.2015, DSPCC 706.

Compareixença de Francesc Gambús, en re-
presentació de Convergència i Unió, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics 
per a informar sobre l’àmbit d’actuació de la 
Subcomissió
Tram. 357-01355/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 21, tin
guda el 22.04.2015, DSPCC 706.

Compareixença de Josep Maria Terricabras, 
en representació d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics per a informar sobre l’àm-
bit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 357-01356/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 21, tin
guda el 22.04.2015, DSPCC 706.

Compareixença d’Ernest Maragall, en repre-
sentació d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics per a informar sobre l’àmbit 
d’actuació de la Subcomissió
Tram. 357-01357/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 21, tin
guda el 22.04.2015, DSPCC 706.
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Compareixença de Javier López, en repre-
sentació del Partit dels Socialistes de Cata-
lunya, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics per a informar sobre l’àmbit 
d’actuació de la Subcomissió
Tram. 357-01358/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 21, tin
guda el 22.04.2015, DSPCC 706.

Compareixença d’Ernest Urtasun, en repre-
sentació d’Iniciativa per Catalunya - Esquer-
ra Unida i Alternativa, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics per a informar so-
bre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 357-01359/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 21, tin
guda el 22.04.2015, DSPCC 706.

Compareixença de Santiago Fisas, en repre-
sentació del Partit Popular de Catalunya, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgè-
nics per a informar sobre l’àmbit d’actuació 
de la Subcomissió
Tram. 357-01360/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 21, tin
guda el 22.04.2015, DSPCC 706.

Compareixença de Javier Nart, en represen-
tació de Ciutadans, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics per a informar so-
bre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 357-01361/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 21, tin
guda el 22.04.2015, DSPCC 706.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 54

Convocada per al 5 de maig de 2015

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 5 de 
maig de 2015

16.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 6 de maig, a les 10.00 h).

2. Proposta de reforma del Reglament del Parlament. 
Tram. 21100001/10. Mesa del Parlament i tots els 
grups parlamentaris. Debat de totalitat (text presentat: 
BOPC 558).

3. Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals, 
de salut i de seguretat dels treballadors. Tram. 300
00306/10. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre l’orientació per a l’apli
cació, en l’àmbit local, de la Llei 19/2014, del 29 de de
sembre, de transparència, accés a la informació públi
ca i bon govern. Tram. 30000307/10. Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la política energètica. 
Tram. 30000308/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre les persones en situ
ació de dependència o amb discapacitat i les entitats 
que hi treballen. Tram. 30000305/10. Grup Parla
mentari Socialista. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la integració dels im
migrants als barris. Tram. 30000310/10. Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la investigació judi
cial en la sanitat pública. Tram. 30000309/10. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Proposició de llei electoral de Catalunya. Tram. 202
00091/10. Ponència conjunta. Debat de totalitat i votació 
de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 545, 5).

10. Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Tram. 
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20000005/10. Comissió de Justícia i Drets Humans. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta
men: BOPC 555).

11. Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions. Tram. 20000012/10. Comissió de Justí
cia i Drets Humans. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (dictamen: BOPC 556).

12. Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya. Tram. 20000029/10. 
Comissió d’Empresa i Ocupació. Debat i votació del dic
tamen de la Comissió (dictamen: BOPC 560).

13. Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les ins
titucions i els espais públics de Catalunya. Tram. 202
00076/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca
talunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 487, 24).

14. Mocions, si escau.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015

La presidenta
Núria de Gispert i Català

4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Resolució de 13 d’abril de 2015, sobre les in-
demnitzacions per raó del servei

Coneixement
Mesa del Parlament: 28.04.2015

Vist l’article 79, apartat tercer, de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, que estableix que el Síndic de Greuges 
gaudeix d’autonomia reglamentària, organitzativa, fun
cional i pressupostària d’acord amb les lleis; Vist l’ar
ticle 69 del Reglament d’organització i de règim intern 
del Síndic de Greuges, sobre les indemnitzacions per 
raó del servei; Atès que es considera necessari concretar 
els supòsits indemnitzables derivats de les comissions 
de servei dins i fora de la localitat del lloc de treball i fi
xarne les quanties; Escoltat el Consell de Personal, i en 
ús de les atribucions que em confereix la Llei 24/2009, 
de 23 de desembre, del Síndic de Greuges, i el Regla
ment d’organització i de règim intern de la institució,

Resolc

Primer. Objecte

L’objecte d’aquesta resolució és concretar el contingut 
de l’article 69 del Reglament d’organització i de règim 

intern del Síndic de Greuges, d’acord amb el que dis
posen els articles següents.

Segon. Classes d’indemnitzacions

1. Fora de la localitat del lloc de treball:

a) Dieta de manutenció: per dinar (sortida abans de les 
14 hores i tornada després de les 16 hores), sopar (tor
nada més tard de les 23 hores) i/o esmorzar (sortida 
abans de les 7 hores).

b) Dieta d’allotjament: hotel i esmorzar si està inclòs 
en el preu de l’habitació.

c) Indemnització per despeses de viatge: despeses del 
mitjà o mitjans de transport, tant els emprats per anar 
i tornar com els que s’utilitzin dins del lloc de despla
çament. Si s’utilitza el cotxe particular, s’inclouen les 
despeses de quilometratge, els peatges i l’aparcament.

2. Dins la localitat del lloc de treball:

Despeses de desplaçament: despeses del mitjà de trans
port utilitzat, amb preferència del transport públic, i qui
lometratge i aparcament si s’utilitza el vehicle particular.

Tercer. Quanties de les indemnitzacions

1. Dietes en territori espanyol:

a) Manutenció d’esmorzar: import justificat documen
talment amb un màxim de 6 euros.

b) Manutenció de dinar: import justificat documental
ment amb un màxim de 19 euros.

c) Manutenció de sopar: import justificat documental
ment amb un màxim de 19 euros.

d) Allotjament: import justificat documentalment amb 
un màxim de 120 euros.

e) Ús de vehicle particular: 0,30 euros per quilòmetre 
re corregut.

2. Dietes en territori estranger (Europa):

a) Manutenció d’esmorzar: import justificat documen
talment amb un màxim de 6 euros.

b) Manutenció de dinar: import justificat documental
ment amb un màxim de 38 euros.

c) Manutenció de sopar: import justificat documental
ment amb un màxim de 38 euros.

d) Allotjament: import justificat documentalment amb 
un màxim de 303 euros.

Quart. Entrada en vigor

Aquesta resolució entra en vigor l’endemà d’haverse 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya i en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 13 d’abril de 2015

Rafael Ribó
Síndic de greuges
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