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Tram. 200-00015/10
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Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària
Tram. 200-00045/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 12

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00091/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 14
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14
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Tram. 250-01591/10
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Proposta de resolució sobre l’acció exterior de la 
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Tram. 250-01592/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15
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d’educació especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
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l’Escola Pasífae i l’Escola Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres d’adequació de l’Institut d’Aran i de l’Escola Garona, 
de Vielha e Mijaran
Tram. 250-01598/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre l’augment dels recur-
sos destinats a les biblioteques públiques amb motiu de la 
declaració del 2015 com a Any de les Biblioteques
Tram. 250-01599/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre l’expulsió de la selec-
ció catalana del Campionat Mundial de Futbol Sala del 2015
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la reedició dels dos-
siers de l’Institut d’Estadística de Catalunya sobre les en-
questes econòmiques als ens de serveis socials i als centres 
d’atenció a la gent gran
Tram. 250-01601/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre els pagaments pen-
dents amb la Fundació Privada Marpi, de Pineda de Mar
Tram. 250-01602/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la situació dels drets 
humans i la seguretat dels representants polítics i socials a 
Veneçuela
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre l’accés a l’ocupació de 
les persones amb capacitat intel·lectual límit
Tram. 250-01604/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre l’habilitació de la resi-
dència i centre de dia per a gent gran d’Alchemika, de Bar-
celona
Tram. 250-01605/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la incoació d’un ex-
pedient sancionador a l’empresa Puigfel, de Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 250-01606/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció d’una presa al congost de Mont-rebei
Tram. 250-01607/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el tancament de l’em-
presa Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses
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Proposta de resolució sobre la declaració del mas-
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el projecte per a instal-
lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la investigació judicial en la sanitat pública
Tram. 302-00287/10
Presentació p. 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les condicions laborals, de salut i de seguretat dels tre-
balladors
Tram. 302-00288/10
Presentació p. 20

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les persones en situació de dependència o amb disca-
pacitat i les entitats que hi treballen
Tram. 302-00289/10
Presentació p. 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’orientació per a l’aplicació, en l’àmbit local, de la Llei 
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informació pública i bon govern
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Presentació p. 23
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bre la integració dels immigrants als barris
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Presentació p. 25

4. INFORMACIÓ

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Suplència en l’exercici de les funcions de la vice-
presidenta del Govern i consellera de Governació i Relaci-
ons Institucionals pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
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Presentació p. 26

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació dels serveis de producció del senyal 
institucional de televisió del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00015/10
Anunci p. 26
Nomenament de la Mesa de contractació p. 27

Contractació del subministrament i la instal·lació 
d’un sistema de climatització i ventilació per al Saló de Ses-
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Nomenament de la Mesa de contractació p. 29
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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 modificació de la Llei 3/2008, 
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 200-00015/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 53, 29.04.2015, DSPC-P 104

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 d’abril 
de 2015, ha debatut el Dictamen de la Comissió d’Afers 
Institucionals referent al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de 
l’esport (tram. 200-00015/10) i les esmenes reservades 
pels grups parlamentaris.

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

Llei de modificació de la Llei 3/2008, 
de l’exercici de les professions de l’esport

Preàmbul

Amb data del 2 de maig de 2008 es va publicar en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport, que regula els aspectes bàsics de l’exerci-
ci d’aquestes professions a Catalunya, estableix d’una 
manera expressa quines són, determina les titulacions 
necessàries per a exercir-les i atribueix a cada profes-
sió el seu propi àmbit funcional general.

Una vegada transcorreguts cinc anys des de l’aprova-
ció de la Llei, l’Administració esportiva de la Generali-
tat, per la seva experiència acumulada en l’aplicació de 
la norma, ha detectat la necessitat de fer modificacions 
en diversos preceptes i dotar-los d’una nova redacció. 
Així mateix, durant aquest període s’ha posat de mani-
fest la conveniència de recollir i regular legalment di-
verses situacions que es plantegen dins l’ampli col·lectiu 
que exerceix la seva professió en l’àmbit de l’esport i 
que actualment es troba, en alguns supòsits, davant d’un 
buit legal, al qual cal donar un contingut normatiu.

En aquest període de temps s’ha dut a terme el des-
plegament reglamentari de la Llei 3/2008, fet que cal 
considerar com a factor fonamental, ja que l’aplicació 
de les normes de desplegament ha estat una de les cau-
ses més rellevants que ha conduït a plantejar aquesta 
modificació del text legal.

Així, mitjançant el Decret 68/2009, del 28 d’abril, es 
va regular el Registre Oficial de Professionals de l’Es-
port de Catalunya.

S’aprovà també el Decret 107/2009, del 14 de juliol, 
pel qual es regula el procediment d’habilitació per a 
l’exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, 
de 23 d’abril, sobre l’exercici de les professions de l’es-
port, sense disposar de la titulació requerida a la Llei, 
el qual va desplegar reglamentàriament la disposició 
transitòria primera de la dita Llei 3/2008. Mitjançant 
aquesta norma es va articular un procediment que va 
permetre habilitar les persones que havien estat tre-
ballant professionalment abans de la publicació de la 
Llei, a fi que amb aquesta habilitació poguessin conti-
nuar exercint la professió. El decret va fixar un termini 
per a la dita habilitació, que ja va concloure.

I mitjançant la Resolució VCP/1921/2009, del 3 de ju-
liol, es va regular el procediment de validació d’apre-
nentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 
1 de formacions esportives en període transitori, a 
partir de la qual es van publicar diverses convocatòri-
es de validació. Aquestes disposicions van establir uns 
períodes per a tramitar les inscripcions en el Regis-
tre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, 
un cop obtingudes les validacions, períodes que ja han 
transcorregut.

D’altra banda, cal destacar que, tal com estableix l’A-
cord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Pre-
venció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral 
Generalitat - Estat amb relació a la Llei 3/2008, adop-
tat en la reunió duta a terme el 29 de gener de 2009, i 
al qual es va donar publicitat mitjançant la Resolució 
IRP/262/2009, del 9 de febrer, el Consell de Govern 
de la Generalitat de Catalunya es compromet a pro-
moure la modificació del text de la dita llei.

Per això, i per tal de complir l’Acord esmentat, en la 
modificació de la Llei s’estableix que, per a l’exercici 
de les professions que s’hi regulen, les formacions es 
poden acreditar tant mitjançant els títols als quals al-
ludeix l’articulat de la Llei com per altres noves titula-
cions exigibles a mesura que s’implantin, i també per 
les titulacions obtingudes en els estats membres de la 
Unió Europea.

Així mateix, s’incorpora en el text que les formacions 
es poden acreditar mitjançant els certificats d’acredita-
ció, de professionalitat o d’altres reconeixements que 
duguin a terme els departaments competents en matè-
ria d’educació, ocupació i esport.

La primera modificació del text legal la trobem en les 
professions que resten fora de l’àmbit de la Llei 3/2008. 
Des de la publicació de la Llei s’han regulat les forma-
cions de modalitats esportives com les de salvament i 
socorrisme i de busseig esportiu amb escafandre autò-
nom. En el text de la Llei que ara es modifica aquestes 
activitats professionals i no merament esportives resta-
ven fora del seu àmbit d’aplicació. Aquest fet es dona-
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va per l’existència de dues formacions i certificacions 
diferenciades: la professional utilitària i la merament 
esportiva.

En el cas del busseig, atenent la publicació dels nous 
títols de formació professional mitjançant el Reial de-
cret 932/2010, del 23 de juliol, pel qual s’estableix el 
títol de tècnic esportiu en busseig esportiu amb es-
cafandre autònom, apareixen nous escenaris, ja que 
aquest reial decret va derogar a partir del setembre de 
l’any 2011 el Decret 2055/1969, del 25 de setembre, 
pel qual es regula l’exercici d’activitats subaquàtiques 
quant als títols de bussejador monitor i bussejador ins-
tructor. Per aquest motiu, situa aquests professionals 
en el sector esportiu i dins la regulació de la Llei de 
l’exercici de les professions de l’esport, concretament 
en les professions dels monitors esportius o entrena-
dors esportius, a excepció dels centres d’immersió, 
que es regulen per la normativa pròpia.

Una situació similar és la dels professionals de salva-
ment i socorrisme, respecte als quals es va publicar el 
Reial decret 878/2011, del 24 de juny, pel qual s’esta-
bleix el títol de tècnic esportiu en salvament i socor-
risme, que, quant a llur perfil i competències profes-
sionals, determina les funcions utilitàries i esportives 
i, per aquest motiu, situa aquests professionals en el 
sector i dins la regulació de la Llei de l’exercici de les 
professions de l’esport, concretament en les professi-
ons dels monitors esportius i d’entrenadors esportius.

Una altra de les primeres novetats d’aquesta regulació 
és la incorporació, dins de l’articulat, de la referència 
als nivells del Marc europeu de qualificacions i la va-
loració de les competències professionals.

Ara, amb aquesta modificació, la proposta de recoma-
nació 2006/1063 (COD) del Parlament Europeu i del 
Consell Europeu, que ja es va tenir en compte per a 
l’aprovació de la Llei 3/2008, continua essent un refe-
rent que s’ha utilitzat per a la valoració de competènci-
es, l’assignació d’àmbits de treball i el control adequat 
de l’exercici dels professionals de l’esport.

La modificació també incideix en la nomenclatura de du-
es professions de l’esport que s’han modificat, a fi d’iden-
tificar més clarament la professió amb el sector espor-
tiu. Es tracta de les professions d’animador i monitor 
esportiu professional i dels entrenadors professionals.

També s’ha considerat convenient incloure en l’articu-
lat la possibilitat del reconeixement i la incorporació 
dels professionals, degudament inscrits en el Registre 
Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, en 
altres registres de professionals de l’esport d’altres es-
tats membres de la Unió Europea, ja que els darrers 
anys s’han creat alguns registres de professionals del 
sector esportiu en l’àmbit europeu.

Quant als deures dels professionals, per tal d’aclarir-ne 
el contingut, s’ha puntualitzat i millorat la redacció pel 
que fa a dues de les obligacions dels professionals.

La nova regulació es completa amb la incorporació 
d’al gunes disposicions addicionals i d’una disposi-
ció transitòria, i també amb la modificació de dispo-
sicions transitòries i finals contingudes en el text de la 
Llei 3/2008, per tal d’atendre noves necessitats detec-
tades en el sector professional regulat per la Llei, i a 
les quals cal donar la cobertura legal necessària.

Així, s’ha incorporat una disposició addicional quarta, 
ja que s’ha estimat que cal resoldre, a demanda del sec-
tor professional, la situació derivada dels tècnics que 
es dediquen a desenvolupar tasques en l’àmbit de les 
activitats físiques i esportives per a infants i joves me-
nors d’edat, sia el personal que s’encarrega de la dina-
mització i el desenvolupament de les activitats polies-
portives, sia el personal que intervé en esdeveniments 
esportius per a menors d’edat. Aquest sector, que duu a 
terme activitats d’iniciació en associacions i agrupaci-
ons esportives, entitats locals o centres educatius on es 
fan activitats poliesportives, actualment no és regulat 
per la Llei de l’exercici de les professions de l’esport i, 
atès que la voluntat de la Generalitat és incloure-l’hi, 
s’ha establert la dita disposició addicional.

En la mateixa disposició addicional s’ha estimat tam-
bé que cal resoldre, a demanda del sector federatiu i de 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la si-
tuació de les persones que es dediquen a desenvolupar 
tasques de nivell bàsic en una modalitat esportiva con-
creta en les entitats esportives.

D’altra banda, cal exposar dues altres situacions proble-
màtiques en què es troben alguns professionals des de 
l’entrada en vigor de la Llei 3/2008, els quals, en alguns 
casos, es veuen impossibilitats per a complir l’obligació 
d’estar registrats com a professionals a Catalunya, una 
problemàtica que es vol resoldre amb la incorporació 
d’una nova disposició addicional cinquena.

La primera situació s’ha detectat en els tècnics que 
professionalment exerceixen com a entrenadors pro-
fessionals de modalitats esportives legalment recone-
gudes pel Consell Català de l’Esport, que són assumi-
des per federacions esportives catalanes inscrites en el 
Registre d’Entitats Esportives, del Consell Català de 
l’Esport, però als quals l’Administració no pot oferir 
formació oficial, ja que la modalitat no és reconeguda 
pel Consell Superior d’Esports. L’article 8 de la Llei de 
l’Estat 10/1990, del 15 d’octubre, de l’esport, atribueix 
al Consell Superior d’Esports la competència per a re-
conèixer l’existència d’una modalitat esportiva.

La segona d’aquestes situacions és determinada per la 
normativa de la formació, tant dels ensenyaments es-
portius com dels tècnics d’esport en període transitori 
de les modalitats esportives legalment reconegudes, i 
també pel dit article 8 de la Llei de l’Estat 10/1990.

En la formació en modalitats esportives reconegudes 
pel Consell Superior d’Esports en període transitori, 
encara no s’ha publicat el pla formatiu de la modali-
tat o especialitat esportiva en el Boletín Oficial del Es-
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tado (BOE), i no se’n pot desenvolupar la formació a 
Catalunya.

Davant d’aquestes dues situacions i per tal de donar 
una solució transitòria que permeti al col·lectiu exer-
cir la seva professió dins la legalitat, s’ha establert que 
l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del 
Consell Català de l’Esport, pugui portar a terme la for-
mació corresponent a les modalitats esportives legal-
ment reconegudes pel Consell Català de l’Esport i as-
signades a federacions esportives catalanes, inscrites 
al Consell Català de l’Esport, encara que aquesta mo-
dalitat no sigui reconeguda pel Consell Superior d’Es-
ports. Així mateix, s’ha disposat que es pugui oferir 
transitòriament formació respecte a les modalitats es-
portives que es troben en període transitori i que no te-
nen encara el pla formatiu publicat en el BOE.

D’aquesta manera, els professionals podran ésser ins-
crits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport 
de Catalunya, al qual no podien accedir sense aquesta 
formació.

Pel que fa al règim transitori, es modifica la disposi-
ció transitòria tercera, atesa la diversitat de situacions i 
problemes plantejats davant l’Administració esportiva 
per múltiples entitats esportives i tècnics en actiu, els 
quals, tot i que el Consell Català de l’Esport ha dut a 
terme una tasca important d’informació i difusió de la 
Llei 3/2008, encara no han pogut adaptar l’exercici de 
llur professió als manaments legals.

Per això, s’ha valorat la necessitat que la Generalitat, 
mitjançant el Consell Català de l’Esport, pugui donar 
sortida a aquests professionals del sector esportiu que 
disposen de diversos certificats que acrediten tant la 
formació com l’experiència professional i se’ls ator-
guin les atribucions i competències per a poder in-
corporar-los al Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya.

De l’aplicació de la Llei 3/2008, un dels temes que no 
s’ha resolt ha estat desplegar el precepte contingut en la 
disposició final setena: establir i desenvolupar un pro-
cediment per tal de fixar els requisits mínims de for-
mació complementària i d’experiència professional per 
a poder exercir les professions que estableix la Llei 
i que així ho requereixin. Ara, amb la modificació 
d’aquesta disposició, es permet desenvolupar aquest 
procediment.

Així mateix, i en darrer lloc, s’estableix una modifi-
cació de la disposició final relativa a la reglamentació 
federativa i els consells esportius, ja que, una vegada 
transcorreguts uns anys des de l’aplicació de la Llei 
3/2008 i atenent el desenvolupament del voluntariat, 
s’ha considerat necessari que les federacions esporti-
ves i els consells esportius puguin dur a terme una for-
mació mínima, per tal de garantir la salut dels prac-
ticants. Aquesta formació ha d’ésser certificada per 
l’Administració esportiva, concretament des de l’òr-
gan docent del Consell Català de l’Esport, atenent les 

funcions de l’Escola Catalana de l’Esport, determina-
des en el Decret 4/1994, de l’11 de gener.

Pel que fa a l’exigibilitat de les titulacions i certifica-
cions regulades en la Llei 3/2008, s’estableix, en una 
disposició final relativa a l’entrada en vigor, que només 
són exigibles a partir de l’endemà d’haver estat publi-
cada aquesta llei de modificació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Article 1. Modificació de l’article 1 de la 
Llei 3/2008

Es modifica l’apartat 5 de l’article 1 de la Llei 3/2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’es-
port, que resta redactat de la manera següent: 

«5. Resten fora de l’àmbit d’aquesta llei les professi-
ons relacionades amb les activitats nauticoesportives, 
les activitats esportives que es basen en la conducció 
d’aparells o de vehicles de motor, amb l’excepció dels 
monitors esportius professionals i dels entrenadors 
professionals dels esports corresponents. També en 
resten fora les professions exercides pels àrbitres i els 
jutges esportius.»

Article 2. Modificació de l’article 2 de la 
Llei 3/2008

1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 2 de la 
Llei 3/2008, que resten redactats de la manera següent: 

«1. La professió de l’esport, a l’efecte del que estableix 
aquesta llei, s’exerceix específicament en els diversos 
àmbits de les activitats físiques i esportives, mitjan-
çant l’aplicació de coneixements i tècniques propis de 
les ciències de l’esport. Els diferents graus de coneixe-
ments, d’habilitats i de competències de cada professió 
es classifiquen, d’acord amb el Marc europeu de quali-
ficacions (EQF), en vuit nivells.

»1 bis. Els professionals de l’esport disposen de com-
petències exclusives dins del territori de Catalunya en 
la planificació, l’execució o la supervisió detallada dels 
plans d’exercici o entrenament fonamentats en la mi-
llor evidència científica disponible, i en l’exercici de 
llurs atribucions han de vetllar per la seguretat de les 
persones. Les competències i els coneixements neces-
saris per a exercir una professió de l’esport es poden 
acreditar mitjançant titulacions, certificacions o l’ex-
periència adequada acreditada d’acord amb el que es-
tableix la normativa corresponent.

»2. Aquesta llei reconeix i regula les professions se-
güents com a pròpies de l’àmbit de l’esport: 

»a) Professors d’educació física.
»b) Monitors esportius.
»c) Entrenadors esportius (referits a un esport específic).
»d) Directors esportius.»

2. Es modifica l’apartat 6 de l’article 2 de la Llei 
3/2008, que resta redactat de la manera següent: 
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«6. El departament competent en matèria d’esport ha 
de fomentar les mesures d’acció positiva d’informació, 
orientació, motivació, assessorament o altres procedi-
ments que facilitin i fomentin la presència de dones en 
les professions pròpies de l’àmbit de l’esport regulades 
per aquesta llei. El dit departament ha de presentar al 
Parlament, cada dos anys, un informe sobre les mesu-
res adoptades i el resultat d’aquestes.»

Article 3. Addició d’un article, el 6 bis, 
a la Llei 3/2008

S’afegeix un article, el 6 bis, a la Llei 3/2008, amb el 
text següent: 

«Article 6 bis. Acreditació de la formació per a l’exer-
cici professional

»1. Per a l’exercici de les professions de l’esport a què 
fan referència els articles 2 al 6, les diverses formaci-
ons es poden acreditar mitjançant els títols que esta-
bleix aquesta llei, i altres noves titulacions exigibles 
a partir que s’implantin, i també amb les titulacions 
equivalents i homologades obtingudes en estats mem-
bres de la Unió Europea.

»2. Les formacions es poden acreditar mitjançant els 
certificats següents: 

»a) Certificat de professionalitat.

»b) Certificat de crèdits, unitats formatives o unitats 
de competència.

»c) Certificat de superació de les formacions mínimes 
per als monitors esportius de les activitats de dinamit-
zació poliesportiva, expedit per l’Escola Catalana de 
l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Es-
port de la Generalitat de Catalunya.

»d) Certificat de cursos de formació de les federacions 
i dels consells esportius, per al desenvolupament de la 
iniciació esportiva bàsica, reconegut per l’Escola Ca-
talana de l’Esport.

»e) Certificats que resultin dels preceptes continguts 
en l’ordenament jurídic vigent en cada moment.»

Article 4. Addició d’un apartat, el 6, 
a l’article 8 de la Llei 3/2008

S’afegeix un apartat, el 6, a l’article 8 de la Llei 3/2008, 
amb el text següent: 

«6. La Secretaria General de l’Esport ha d’establir els 
convenis i els acords d’equiparació de professions i de 
competències mínimes amb altres registres de profes-
sionals de l’esport d’altres estats membres de la Unió 
Europea, per tal de fer-ne el reconeixement en els di-
versos sectors de l’esport, i per a permetre als profes-
sionals inscrits en el Registre Oficial de Professionals 
de l’Esport de Catalunya l’accés als registres europeus 
de professionals de l’esport, i també per a permetre a 
qualsevol professional inscrit en un registre europeu, 

amb la sol·licitud prèvia, accedir al Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport de Catalunya.»

Article 5. Modificació de l’article 9 de la 
Llei 3/2008

1. S’afegeix una lletra, la d bis, a l’apartat 1 de l’article 
9 de la Llei 3/2008, amb el text següent: 

«d bis) Col·laborar en la prevenció, el control i la de-
núncia de l’ús de substàncies o fàrmacs prohibits o 
mètodes prohibits en la pràctica de l’esport.»

2. Es modifiquen les lletres m i n de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 9 de la Llei 3/2008, que resten redactades de la 
manera següent: 

«m) Col·laborar activament a promoure el degut con-
trol mèdic dels esportistes per mitjà dels professionals 
de la sanitat i controlar les normes alimentàries adap-
tades al sexe dels esportistes i als respectius cicles vi-
tals concrets.

»n) Col·laborar activament amb tots els professionals 
que puguin ajudar els esportistes a millorar-ne el ren-
diment o la salut, atenent les diferents necessitats i 
particularitats derivades del gènere respectiu, i acom-
panyar les esportistes en les transformacions del cos 
i en els qüestionaments que facin en la protecció de 
llurs drets amb relació a la feminitat, la sexualitat i la 
reproducció.»

3. Es modifica la lletra q de l’apartat 1 de l’article 9 de la 
Llei 3/2008, que resta redactada de la manera següent: 

«q) Exercir l’actuació professional protegint els espor-
tistes, especialment els menors d’edat, de tota explo-
tació abusiva i de qualsevol forma d’abús o d’assetja-
ment sexual. No promoure el consum de productes per 
a la pràctica de les activitats físiques i esportives en 
l’elaboració dels quals se sàpiga, d’una manera con-
trastada, que intervé mà d’obra infantil.»

4. Es modifica la lletra t de l’apartat 1 de l’article 9 de 
la Llei 3/2008, que resta redactada de la manera se-
güent: 

«t) Fer servir productes esportius adequats –calçat, ro-
ba, material i equipaments– en el procés de fabricació 
dels quals no s’atempti contra el medi natural. Si en 
l’exercici professional hi intervenen animals, se n’ha 
de garantir el bon tracte i la cura.»

Article 6. Addició d’una disposició addicional, 
la quarta, a la Llei 3/2008

S’afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 
3/2008, amb el text següent: 

«Quarta. Inscripció de professionals del sector de la 
dinamització d’activitats poliesportives a Catalunya i 
del sector de l’àmbit federatiu 

»1. L’Administració esportiva de la Generalitat ha 
d’inscriure en el Registre Oficial de Professionals de 
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l’Esport de Catalunya les persones que es dediquen a 
exercir tasques en l’àmbit de les activitats físiques i es-
portives per a infants i joves menors d’edat, incloent-hi 
el personal que s’encarrega de la dinamització i el des-
envolupament de les activitats esportives o poliespor-
tives i també el personal que intervé en esdeveniments 
esportius per a menors d’edat.

»2. Les activitats poliesportives a què fa referència 
l’apartat 1 són les que es duen a terme en patronats 
municipals, ajuntaments, consells comarcals, associ-
acions de mares i pares d’alumnes, centres educatius, 
associacions esportives escolars, consells esportius i 
entitats degudament inscrites o adscrites al Registre 
d’Entitats Esportives, del Consell Català de l’Esport.

»3. L’Administració de la Generalitat ha d’oferir una ofer-
ta formativa específica de nivell bàsic en matèria polies-
portiva, atenent els mínims que estableix la normativa 
vigent. Aquesta formació l’ha de dur a terme i certificar, 
una vegada superada, l’Escola Catalana de l’Esport, com 
a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Ge-
neralitat de Catalunya. Aquesta escola també pot expedir 
un certificat als alumnes que estan cursant el grau de ci-
ències de l’activitat física i de l’esport i compleixen el pro-
cediment que estableix el Consell Català de l’Esport. 
En ambdós casos, es durà a terme d’ofici la inscripció en 
el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Cata-
lunya com a monitor esportiu.

»4. L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’ins-
criure en el Registre Oficial de Professionals de l’Es-
port de Catalunya les persones que exerceixen la inicia-
ció esportiva bàsica.

»5. El Consell Català de l’Esport, per mitjà del seu òr-
gan docent, està facultat per a acreditar, mitjançant 
una certificació, els monitors esportius de la modali-
tat corresponent, sempre que compleixin els requeri-
ments mínims que estableix la legislació estatal refe-
rent a la formació de tècnics esportius. Aquests tècnics 
han de seguir el procediment que estableix el Consell 
Català de l’Esport i s’inscriuran d’ofici al Registre Ofi-
cial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a 
monitors esportius en la modalitat corresponent.

»6. El departament competent en matèria d’esport ha 
de crear una plataforma única de borsa de treball dels 
professionals de l’esport.»

Article 7. Addició d’una disposició addicional, 
la cinquena, a la Llei 3/2008

S’afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la 
Llei 3/2008, amb el text següent: 

«Cinquena. Acreditació de professionals de les moda-
litats i disciplines esportives

»1. L’Escola Catalana de l’Esport ha de dur a terme, 
d’una manera transitòria a Catalunya, la formació 
de les modalitats esportives que estan inscrites en el 
Registre d’Entitats Esportives, del Consell Català de 

l’Esport, però que no són reconegudes com a modali-
tats esportives pel Consell Superior d’Esports, per la 
qual cosa no se’n pot desenvolupar la formació oficial 
i reconeguda en l’àmbit estatal.

»2. L’Escola Catalana de l’Esport ha de dur a terme, 
en període transitori, la formació de les modalitats es-
portives reconegudes pel Consell Superior d’Esports.

»3. La formació ha de complir els continguts mínims 
que estableix la normativa vigent, i els professionals 
que superin el curs de formació i tinguin el certificat 
acreditatiu de l’Escola Catalana de l’Esport s’inscri-
uen d’ofici en el Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya, en la modalitat o l’especialitat 
que correspongui.»

Article 8. Addició d’una disposició addicional, 
la sisena, a la Llei 3/2008

S’afegeix una disposició addicional, la sisena, a la Llei 
3/2008, amb el text següent: 

«Sisena. Inscripció de professionals amb formació i 
experiència contrastada en l’àmbit esportiu en el Re-
gistre de Professionals de l’Esport de Catalunya

»1. Les persones amb formació i experiència contras-
tada en l’àmbit esportiu i que exerceixen llur activitat 
en el sector esportiu d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 2.2 de la Llei 3/2008 poden obtenir un certificat 
per a la inscripció en el Registre Oficial de Professio-
nals de l’Esport de Catalunya com a professionals del 
sector esportiu. L’Escola Catalana de l’Es port, com a 
òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Gene-
ralitat de Catalunya, ha d’expedir aquest certificat amb 
la presentació prèvia de la sol·licitud corresponent i 
de l’informe preceptiu de la federació esportiva cata-
lana corresponent que acredita la formació federativa i 
l’experiència en l’àmbit esportiu del sol·licitant.

»2. La tramitació del certificat a què fa referència 
l’apartat 1 gaudeix, d’una manera excepcional, d’una 
bonificació equiparable a la taxa per l’emissió d’un 
duplicat del certificat al Registre Oficial de Professio-
nals de l’Esport de Catalunya, durant un període màxim 
de dos anys a comptar de la data d’entrada en vigor 
d’aquesta llei.»

Article 9. Addició d’una disposició addicional, 
la setena, a la Llei 3/2008

S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 
3/2008, amb el text següent: 

«Setena. Inscripció de professionals del grau professi-
onal de dansa

»Els professionals que tenen la titulació de grau pro-
fessional de dansa, regulat pel Decret 24/2008, del 29 
de gener, es poden inscriure en el Registre Oficial 
de Professionals de l’Esport de Catalunya com a mo-
nitors esportius.»
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Article 10. Modificació de la disposició 
transitòria tercera de la Llei 3/2008

Es modifiquen la rúbrica i el contingut de l’apartat 1 
de la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2008, 
que resten redactats de la manera següent: 

«Tercera. Acreditació i incorporació registral per a 
l’exercici de les professions de l’esport dels monitors 
esportius i dels entrenadors esportius

»1. Per a l’exercici de les professions de monitor espor-
tiu i d’entrenador esportiu, es pot sol·licitar la inscrip-
ció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport 
de Catalunya si es disposa d’algun dels certificats se-
güents: 

»a) Certificat de professionalitat de la família profes-
sional d’activitats físiques i esportives, expedit pel de-
partament competent en matèria d’empresa i ocupació.

»b) Certificat de crèdits, unitats formatives o unitats 
de competència, expedit d’acord amb la normativa vi-
gent.

»c) Certificat de superació de les formacions mínimes 
per als monitors esportius de les activitats de dinamit-
zació poliesportiva, expedit per l’Escola Catalana de 
l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Es-
port de la Generalitat de Catalunya.

»d) Certificat de cursos de formació per al desenvolu-
pament de la iniciació esportiva bàsica, expedit per les 
federacions esportives i reconegut per l’Escola Catala-
na de l’Esport.

»e) Certificats que resultin de les prescripcions contin-
gudes en l’ordenament vigent en cada moment.

»f) Certificat corresponent al primer nivell o al cicle 
inicial del grau mitjà dels ensenyaments esportius o de 
la formació del nivell 1 en període transitori, amb rela-
ció a la modalitat esportiva.

»g) Certificat acreditatiu dels crèdits cursats en el grau 
de ciències de l’activitat física i de l’esport, d’acord amb 
els criteris que fixi l’Escola Catalana de l’Esport.»

Article 11. Addició d’una disposició transitòria, 
la sisena, a la Llei 3/2008 

S’afegeix una disposició transitòria, la sisena, a la Llei 
3/2008, amb el text següent: 

«Sisena. Inscripció en el Registre Oficial de Professi-
onals de l’Esport de Catalunya de professionals de so-
corrisme aquàtic en piscines 

»1. Als efectes del que disposa l’article 4.2, específi-
cament per a les activitats esportives de socorrisme 
aquàtic en piscines, resten habilitades per a exercir les 
funcions pròpies dels monitors esportius professionals 
en aquest tipus d’activitats les persones que acrediten 
la formació determinada en el Decret 95/2000, del 22 
de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries 

aplicables a les piscines d’ús públic, modificat mitjan-
çant el Decret 165/2001, del 12 de juny, i que també 
tenen reconeguda l’experiència professional en socor-
risme aquàtic en piscines, com a mínim de dues tem-
porades, abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei de 
modificació.

»2. Els professionals a què fa referència l’apartat 1 po-
den obtenir un certificat per a la inscripció en el Regis-
tre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya 
com a professionals en socorrisme aquàtic en piscines. 
L’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del 
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalu-
nya, ha d’expedir aquest certificat una vegada se n’ha-
gi presentat la sol·licitud corresponent.»

Article 12. Modificació de la disposició final 
setena de la Llei 3/2008

Es modifica la disposició final setena de la Llei 3/2008, 
que resta redactada de la manera següent: 

«Setena. Autorització per a regular l’acreditació de la 
formació complementària i l’experiència professional

»Es faculta el departament competent en matèria d’es-
ports perquè determini, per mitjà d’una ordre, el pro-
cediment i les condicions per a acreditar la forma-
ció complementària i l’experiència professional que 
aquesta llei estableix per a poder exercir alguna de les 
professions regulades.» 

Article 13. Modificació de la disposició final 
vuitena de la Llei 3/2008

Es modifica la disposició final vuitena de la Llei 
3/2008, que resta redactada de la manera següent: 

«Vuitena. Reglamentació federativa i dels consells es-
portius de les activitats de voluntariat i similars

»1. Amb independència de l’exclusió que fa aques-
ta llei de les activitats en el marc de les relacions de 
voluntariat, d’amistat, familiars i les que siguin anà-
logues, les federacions esportives i els consells espor-
tius les poden regular en el marc de les activitats que 
els són pròpies, d’acord amb el text refós de la Llei de 
l’esport.

»2. Per a garantir la salut dels practicants de l’esport 
de què es tracti, o d’acord amb els riscos que les ac-
tivitats puguin comportar, les federacions esportives 
i els consells esportius poden desenvolupar una for-
mació mínima sobre com ha d’actuar el voluntari en 
la modalitat esportiva que pertoqui, que ha d’inclou-
re les diferències en l’atenció a la salut de les dones. 
Aquesta formació l’ha de determinar l’Escola Catala-
na de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Ca-
talà de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb 
la col·laboració de les federacions esportives catalanes 
corresponents i la Unió de Consells Esportius de Ca-
talunya. Un cop feta la formació, l’Escola Catalana de 
l’Esport ha d’expedir un certificat d’assistència.»
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Disposicions addicionals

Primera. Referències als animadors o monitors 
esportius professionals i als entrenadors 
professionals

Les referències que la Llei 3/2008 fa als animadors 
o monitors esportius professionals s’entenen fetes als 
monitors esportius i les referències que fa als entrena-
dors professionals s’entenen fetes als entrenadors es-
portius.

Segona. Professionals dels centres d’immersió

Per a les activitats pròpies d’un centre d’immersió, 
d’acord amb la normativa que les regula, resten ha-
bilitades per a exercir les funcions de personal tècnic 
d’un centre d’immersió les persones que disposin del 
certificat del cicle inicial o del cicle final de tècnic de 
busseig esportiu amb escafandre autònom, i també les 
persones que disposin dels certificats de les resoluci-
ons d’equiparació emesos pel departament competent 
en matèria de pesca i afers marítims, d’acord amb la 
normativa reguladora específica. A aquests professio-
nals no els és aplicable aquesta llei ni han d’estar ins-
crits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport 
de Catalunya.

Tercera. Compliment de l’Acord marc del 2008 
de col·laboració entre la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya i el Departament de la 
Vicepresidència 

El Govern, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, ha de fer efectius els compromisos continguts en 
l’Acord marc de col·laboració signat l’any 2008 entre la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el De-
partament de la Vicepresidència.

Disposició final. Entrada en vigor

Les titulacions o certificacions que habiliten per a 
exercir les professions regulades per aquesta llei són 
exigibles a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

El secretari segon La presidenta 
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

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 de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 200-00005/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 555)

En el BOPC 555, a la pàg. 8.

Títol o epígraf: Article 553-6. Fons de reserva

On hi diu: 

«4. Els romanents del fons de reserva de cada any s’in-
tegren en el fons de l’any següent.»

Hi ha de dir: 

«4. Els romanents del fons de reserva de cada any 
s’acumulen en el fons de l’any següent.»

Projecte de llei de modificació dels llibres pri-
mer, 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. 200-00012/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 556)

En el BOPC 556, a la pàg. 5.

Títol o epígraf: Article 5. Modificació de l’article 121-18.

On hi diu: 

«La sol·licitud d’inici»

Hi ha de dir: 

«1. La sol·licitud d’inici»

On hi diu: 

«la recepció de la dita sol·licitud pel mediador, o el di-
pòsit davant la institució de mediació.»

Hi ha de dir: 

«la recepció de la dita sol·licitud pel mediador o el di-
pòsit d’aquesta davant la institució de mediació.»

On hi diu: 

«Si en el termini de quinze dies»
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Hi ha de dir: 

«2. Si en el termini de quinze dies»

On hi diu: 

«La suspensió es prolonga»

Hi ha de dir: 

«3. La suspensió es prolonga»

On hi diu: 

«la signatura de l’acta final, o acaba la mediació»

Hi ha de dir: 

«la signatura de l’acta final, o fins que acaba la me-
diació»

Títol o epígraf: Article 6. Modificació de l’article 121-
19.

On hi diu: 

«quan afecti persones que encara són menors o inca-
paces.»

Hi ha de dir

«quan afecti persones que encara són menors o que 
són incapaces.»

Títol o epígraf: Article 7. Modificació de l’article 211-2.

On hi diu: 

«Article 211-2. Commoriència»

Hi ha de dir: 

«Article 211-2. Commoriència i mort consecutiva deri-
vada d’un mateix esdeveniment»

On hi diu: 

«La crida a una successió»

Hi ha de dir: 

«1. La crida a una successió»

On hi diu: 

«aquestes persones. En tot cas es considera que s’han 
mort alhora»

Hi ha de dir: 

«aquestes persones.

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, es consi-
dera que s’han mort alhora»

Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Cata-
lunya
Tram. 200-00040/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP CiU; GP ICV-EUiA; GP ERC (reg. 
116168; 116183; 116203).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.05.2015 al 18.05.2015).
Finiment del termini: 19.05.2015; 09:30 h.

Projecte de llei del sòl d’ús agrari
Tram. 200-00041/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP PPC (reg. 116328).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.

Projecte de llei de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipote-
cària
Tram. 200-00045/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s (reg. 116124).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 
dies hàbils (del 14.05.2015 al 18.05.2015).
Finiment del termini: 19.05.2015; 09:30 h.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

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

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s; GP ICV-EUiA; 
GP PPC (reg. 113813; 113885; 113957; 114104; 114263).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 13.05.2015 al 22.05.2015).
Finiment del termini: 25.05.2015; 09:30 h.
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Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 202-00080/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP CiU; GP ICV-EUiA; GP ERC (reg. 
116169; 116191; 116204).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista
Tram. 202-00082/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP ICV-EUiA (reg. 116170; 
116184).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU (reg. 116384).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 15.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2005, del 27 de desembre, del règim d’in-
compatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat
Tram. 202-00083/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP ICV-EUiA (reg. 116171; 
116185).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU (reg. 116385).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 15.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei per la qual es regula el rè-
gim retributiu del personal directiu del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00084/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP ICV-EUiA (reg. 116172; 116186).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s; GP CiU (reg. 116310; 116386).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 15.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de balances fiscals terri-
torialitzades
Tram. 202-00085/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP ICV-EUiA (reg. 116173; 116187).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s; GP CiU (reg. 116311; 116387).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 15.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de millora del règim pres-
supostari de les institucions estatutàries
Tram. 202-00086/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP ICV-EUiA (reg. 116174; 116188).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s; GP CiU (reg. 116312; 116388).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 15.05.2015; 09:30 h.
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Proposició de llei de protecció de la mater-
nitat
Tram. 202-00087/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP ICV-EUiA (reg. 116175; 116189).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s; GP CiU (reg. 116313; 116389).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 15.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de rebaixa de l’impost so-
bre successions i donacions
Tram. 202-00088/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP ICV-EUiA (reg. 116176; 116190).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s; GP CiU (reg. 116314; 116390).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 15.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de l’article 
90 de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 202-00089/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU (reg. 116177).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP CiU (reg. 116315; 
116332; 116391).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 15.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00091/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU (reg. 116331; 116392).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.05.2015; 09:30 h.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
Tram. 250-01584/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 115799; 115979).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, amb els recursos ne-
cessaris per al funcionament del servei d’ur-
gències
Tram. 250-01585/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115800; 
115875; 115937).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el conflicte la-
boral en el sector del manteniment i el mun-
tatge de la xarxa elèctrica
Tram. 250-01586/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115801; 
115876; 115938).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació de l’autopista C-32 de Blanes a 
Lloret de Mar
Tram. 250-01587/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115802; 
115877; 115939).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció civil
Tram. 250-01588/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115803; 
115878; 115940).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la Llei de 
l’Estat 9/2014, de telecomunicacions
Tram. 250-01589/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115804; 
115879; 115963).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
oficina d’atenció, informació i orientació a 
les víctimes del terrorisme
Tram. 250-01590/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115805; 
115880; 115964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reorientació 
de l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 250-01591/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115806; 
115881; 115965).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’acció exterior 
de la Generalitat
Tram. 250-01592/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 115807; 115882).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei del sistema de policia
Tram. 250-01593/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115808; 
115883; 115966).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un gimnàs a l’Escola L’Areny, de Cornellà 
de Llobregat
Tram. 250-01594/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115809; 
115884; 115967).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la dotació del 
centre d’educació especial Virolai, de Cor-
nellà de Llobregat
Tram. 250-01595/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115810; 
115885; 115968).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01596/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115811; 
115886; 115969).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el procés de fu-
sió de l’Escola Pasífae i l’Escola Sant Jordi, 
de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01597/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115812; 
115887; 115970).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres d’adequació de l’Institut d’Aran 
i de l’Escola Garona, de Vielha e Mijaran
Tram. 250-01598/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115813; 
115888; 115971).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’augment dels 
recursos destinats a les biblioteques públi-
ques amb motiu de la declaració del 2015 
com a Any de les Biblioteques
Tram. 250-01599/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115814; 
115889; 115972).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’expulsió de la 
selecció catalana del Campionat Mundial de 
Futbol Sala del 2015
Tram. 250-01600/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115815; 
115890; 115973).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reedició dels 
dossiers de l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya sobre les enquestes econòmiques als 
ens de serveis socials i als centres d’atenció 
a la gent gran
Tram. 250-01601/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115816; 
115891; 115974).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments 
pendents amb la Fundació Privada Marpi, de 
Pineda de Mar
Tram. 250-01602/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115817; 
115892; 115975).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la situació dels 
drets humans i la seguretat dels represen-
tants polítics i socials a Veneçuela
Tram. 250-01603/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115818; 
115893; 115976).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a l’ocu-
pació de les persones amb capacitat intel-
lectual límit
Tram. 250-01604/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115819; 
115894; 115941).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’habilitació de 
la residència i centre de dia per a gent gran 
d’Alchemika, de Barcelona
Tram. 250-01605/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115820; 
115895; 115942).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incoació d’un 
expedient sancionador a l’empresa Puigfel, 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01606/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115821; 
115896; 115943).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte 
de construcció d’una presa al congost de 
Mont-rebei
Tram. 250-01607/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 115748; 115944).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2015 al 19.05.2015).
Finiment del termini: 20.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de l’empresa Fábrica Ibérica de Altavoces 
(Faibal), de Vacarisses
Tram. 250-01608/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115749; 
115897; 115945).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2015 al 19.05.2015).
Finiment del termini: 20.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració 
del massís de Garraf com a parc natural
Tram. 250-01609/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115750; 
115898; 115946).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2015 al 19.05.2015).
Finiment del termini: 20.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el centre de dia 
i casal de la gent gran de Blancafort
Tram. 250-01610/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 115751; 115947).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2015 al 19.05.2015).
Finiment del termini: 20.05.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la situació dels 
treballadors de Badalona Serveis Assisten-
cials
Tram. 250-01611/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 115752; 115899).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2015 al 19.05.2015).
Finiment del termini: 20.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a la tasca 
de defensa dels drets humans duta a terme 
per persones i organitzacions guatemalen-
ques
Tram. 250-01612/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 115753).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2015 al 19.05.2015).
Finiment del termini: 20.05.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte per 
a instal·lar una explotació porcina a Vimbodí 
i Poblet
Tram. 250-01613/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115754; 
115900; 115948).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2015 al 19.05.2015).
Finiment del termini: 20.05.2015; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la investigació judicial en la sa-
nitat pública
Tram. 302-00287/10

Presentació
GP C’s

Reg. 116109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la investigació judicial 
en la sanitat pública (tram. 300-00309/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a facilitar tota la informació i documentació 
que li sigui requerida, amb la màxima celeritat i di-
ligència, als diversos jutjats que estan instruint o co-
neixent de processos i investigacions relacionats amb 
possibles actuacions delictives o il·lícites vinculades, 
d’una o altra forma, a la Sanitat catalana o amb perso-
nes i/o centres que tenen o han tingut qualsevol tipus 
de relació amb ella. De la mateixa forma, es posarà 
també a disposició de l’autoritat judicial o del Minis-
teri Fiscal qualsevol documentació o informació que 
pugui ser rellevant per l’esclariment dels fets o per la 
delimitació de responsabilitats, encara que aquesta do-
cumentació o informació no hagi estat formalment re-
querida.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 

2.1. Garantir que cap Departament de la Generalitat ni 
s’ha fet càrrec ni ha abonat, abona ni abonarà les mi-
nutes d’advocats externs a la Generalitat ni cap altra 
despesa vinculada a la defensa dels imputats, inves-
tigats, inculpats o condemnats en casos de corrupció.

2.2. Garantir que es prendran les mesures de control 
que siguin necessàries per tal de que cap empresa o 
ens del sector públic i/o participat majoritàriament per 
la Generalitat de Catalunya es farà càrrec del cost de 
les minutes ni de les despeses vinculades a la defen-
sa de persones imputades, investigades, inculpades o 
condemnades en casos de corrupció. En cas de que la 
empresa o l’ens en qüestió s’hagi fet càrrec d’aquestes 
despeses o hagi avançat el seu abonament pel fet de 
que la persona o persones beneficiades estaven en ac-
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tiu o vinculades a la empresa en el moment d’iniciar-se 
la investigació, els responsables de la empresa o l’ens 
en qüestió estaran obligades, en nom i representació 
de la empresa o ens que s’ha fet càrrec o ha abonat les 
despeses, a instar el seu rescabalament en el moment 
en que els beneficiaris resultin condemnats o hagin re-
conegut la seva responsabilitat.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 

3.1. Donar compliment íntegre i estricte del règim 
sancionador previst a la normativa bàsica sobre con-
tractació del sector públic i, concretament, a aplicar la 
prohibició de contractar de nou amb l’Administració 
per part de qualsevol empresa que vulnera o ha vul-
nerat les seves obligacions contractuals i, en especial, 
l’obligació de realitzar la prestació principal dels ser-
veis contractats amb mitjans propis i no sota qualsevol 
forma de subcontractació, expressa o encoberta sota la 
figura d’una suposada aliança estratègica o similars, 
que no es van fer constar en les condicions de licitació 
ni en les de l’adjudicació del contracte de serveis.

3.2. Lliurar al Parlament de Catalunya, abans de que 
es convoqui el Ple extraordinari sobre Salut i, en qual-
sevol cas, abans de finalitzar l’actual període de sessi-
ons, un informe complet on es recullin totes les actu-
acions inspectores que s’han realitzat sobre possibles 
subcontractacions de serveis en l’àmbit sanitari de Ca-
talunya, fent constar les empreses investigades, els re-
sultats de la investigació, i el tipus de sanció interposat 
en cada cas.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a

4.1. Prendre les mesures de seguiment i control que si-
guin necessàries per tal de que totes les empreses i ens 
del sector públic i/o participats majoritàriament per la 
Generalitat de Catalunya, s’ajustin a les normes de li-
citació i contractació a la que estan obligades.

4.2. Aplicar o fer aplicar la normativa disciplinària, la-
boral o administrativa, que correspongui respecte als 
alts càrrecs, directius i/o responsables de les empre-
ses o ens que, estant degudament assabentats, han in-
complert la normativa de licitació i contractació que 
els corresponia aplicar o fer aplicar.

4.3. Lliurar al Parlament de Catalunya, abans de que 
es convoqui el Ple extraordinari sobre Salut i, en qual-
sevol cas, abans de finalitzar l’actual període de sessi-
ons, un informe detallat sobre el grau de compliment 
dels requisits de licitació i contractació als que estan 
obligades les empreses i ens del sector públic i/o par-
ticipats majoritàriament per la Generalitat de Catalu-
nya, fent constar les empreses i ens que han incom-
plert les seves obligacions, els contractes que no s’han 
ajustat a la normativa i les empreses o persones a les 
que han estat adjudicats aquests contractats. 

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a prendre les mesures que siguin necessàries 
per tal de que: 

5.1. Totes les empreses i ens del sector públic i/o parti-
cipats majoritàriament per la Generalitat de Catalunya 
vetllaran per tal de que els seus directius i treballadors 
donin compliment a la normativa d’incompatibilitats 
del sector públic. A aquests efectes, i un cop lliurada la 
informació adient, caldrà que requereixen als seus di-
rectius i als seus treballadors la resolució d’autoritza-
ció de compatibilitat o la declaració jurada de no estar 
incursos en situacions d’incompatibilitat o que reque-
reixen resolució d’autorització de compatibilitat.

5.2. Totes les empreses i ens del sector públic i/o parti-
cipats majoritàriament per la Generalitat de Catalunya 
tramitin les corresponents resolucions i autoritzacions 
de comissions de serveis o adscripció funcional que 
els seus directius o els seus treballadors realitzen en 
un altre centre o empresa del sector públic o privat, ai-
xí com també que disposin i/o exigeixin les correspo-
nents resolucions i autoritzacions dels centres d’origen 
d’aquells directius o treballadors que presten serveis 
en el seu centre o empresa sota comissió de serveis o 
adscripció funcional. En tots els casos caldrà fer cons-
tar en la resolució i documentació pertinent quin es el 
centre que es fa càrrec de les retribucions del directiu 
o del treballador que, en qualsevol cas, ha de ser un de 
sol i per un sol càrrec o lloc de treball.

6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a prendre les mesures que siguin necessàries 
per tal de

6.1. Garantir que cap empresa i/o ens del sector públic 
i/o participat majoritàriament per la Generalitat de Ca-
talunya establirà ni mantindrà relacions mercantils o 
retribuirà addicionalment i com a prestació de serveis 
professionals, les activitats realitzades pels seus direc-
tius o pels seus treballadors, en la mateixa empresa o 
ens, o en una empresa o ens del mateix grup, ja sigui 
dins o fora de l’horari contractat, i per fer activitats o 
prestacions idèntiques o similars a les ja contractades 
laboral, estatutària o administrativament. Tampoc es 
podran fer compatibles a la contractació laboral, esta-
tutària o administrativa, les contractacions mercantils 
o les retribucions de serveis professionals mitjançant 
empreses o societats participades pels directius, pels 
professionals o pels treballadors que realitzen l’acti-
vitat complementària i/o extraordinària i addicional-
ment retribuïda.

6.2. Aplicar i/o fer aplicar la normativa disciplinària, 
laboral o administrativa, que correspongui respecte 
als alts càrrecs, directius i/o responsables de les em-
preses o ens que incompleixin o que permetin incom-
plir la normativa d’incompatibilitats del sector públic; 
les normes de contractació, retribució i indemnització 
dels seus directius i/o dels seus treballadors; les nor-
mes de cotització a la Tresoreria General de la Segu-
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retat Social, i/o qualsevol altra de les irregularitats 
recurrents als consorcis i les empreses de l’àmbit sani-
tari, a les que fa referència la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya en l’informe signat en data 23 d’abril de 
2015, en compliment del punt cinquè de la resolució 
964/X del Parlament de Catalunya.

7. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a lliurar al Parlament, abans de que es convo-
qui el Ple extraordinari sobre Salut i, en qualsevol cas, 
abans de finalitzar l’actual període de sessions

7.1. Un informe complet on es recullin totes les ano-
malies i irregularitats, en l’àmbit específic de la Sa-
nitat catalana, que han estat detectades i posades de 
manifest per la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
i per la Intervenció General de la Generalitat, durant 
els darrers cinc anys, fent especial referència a les re-
lacionades amb la licitació i contractació d’obres, bens 
i serveis, i a les incompatibilitats, contractacions, re-
tribucions i indemnitzacions de directius i alts càrrecs 
tant de l’Administració sanitària com de les empreses i 
ens del sector públic sanitari. Caldrà fer constar també 
quines han estat les recomanacions fetes per aquests 
organismes, quin ha estat el control exercit i quin el 
grau de compliment d’aquestes recomanacions.

7.2. Un informe complet on es recullin totes les actu-
acions efectuades pels organismes inspectors del De-
partament de Salut, on es detallin els expedients infor-
matius i sancionadors que han estat tramitats durant 
els darrers cinc anys, fent constar en tots els casos el 
centre inspeccionat, la causa o el motiu de la inspec-
ció, el resultat de la mateixa i, en el seu cas, la sanció 
imposada.

7.3. Un informe complet on es recullin les actuacions 
i els informes efectuats pel Síndic de Greuges de Ca-
talunya, en l’àmbit específic de la Sanitat catalana i 
durant els darrers cinc anys, fent especial referència 
als relacionats amb la licitació i contractació d’obres, 
bens i serveis; les incompatibilitats, contractacions, re-
tribucions i indemnitzacions de directius i alts càrrecs 
tant de l’Administració sanitària com de les empreses 
i ens del sector públic sanitari, i totes les relacionades 
amb la prestació i atenció sanitària als ciutadans de 
Catalunya. Caldrà fer constar també quines han estat 
les recomanacions fetes per aquest organisme en cada 
cas concret i quin ha estat el grau de compliment de 
les mateixes per part de la Administració.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2015

Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President GP C’s Diputada GP C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les condicions laborals, de salut i 
de seguretat dels treballadors
Tram. 302-00288/10

Presentació
GP SOC

Reg. 116135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les con-
dicions laborals, de salut i de seguretat dels treballa-
dors (tram. 300-00306/10).

Moció

El Parlament de Catalunya constata: 

1. Que la reforma laboral de 2012 ha estat el motor del 
deteriorament i la precarietat dels salaris i les condici-
ons laborals, així com de la devaluació de les condi-
cions de seguretat i salut en el treball i de l’increment 
de les desigualtats socials i la pobresa.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

2. Reforçar i ampliar amb recursos humans i materials 
la Inspecció de Treball de Catalunya per: 

a) Garantir la protecció dels drets laborals i exercir el 
control estricte sobre el compliment de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i si 
les empreses compten amb tots els elements d’avalua-
ció per identificar-los i instruments per reduir-los i eli-
minar-los.

b) Evitar l’impacte negatiu en la seguretat i la salut 
dels treballadors i la precarització de les seves condi-
cions de treball fruit de la reforma laboral.

c) Combatre el frau laboral, l’economia submergida i 
l’increment de l’accidentalitat.

d) Actuar amb celeritat davant els casos de conflicti-
vitat laboral en grans empreses de serveis (electricitat, 
telefonia, aigua, etc.) que realitzen subcontractacions 
precaritzant les condicions laborals de salut i seguretat 
dels seus treballadors.

3. Recuperar la iniciativa de la Inspecció de Treball de 
Catalunya per: 

a) la reconstrucció de la cultura preventiva i un sistema 
preventiu dinàmic a les empreses,

b) que no hi hagi treballadors i treballadores sense 
protecció,
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c) que es reconegui l’origen laboral de les malalties per 
exposicions a productes químics, moviments repeti-
tius, etc., i que les empreses identifiquin i modifiquin 
els riscos que les provoquen,

d) que no s’utilitzi la vigilància de la salut com a me-
sura de discriminació i d’acomiadament.

4. Complementar, en el Consell de Relacions Labo-
rals, el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut La-
boral 2015–2020 amb mesures, indicadors de segui-
ment i avaluació, pressupost i calendari d’execució.

5. Aprovar en un mes el III Pla de Govern de Seguretat 
i Salut Laboral, i presentar-lo al Parlament.

6. Elaborar i publicar, abans del 30 de juny de 2015, 
els resultats de l’Enquesta Catalana de Condicions de 
Treball.

7. Treballar per revertir les últimes modificacions le-
gals que ha provocat la transformació del model de 
mútues cap a la mercantilització de les unitats de pre-
venció de riscos laborals i recuperar la participació de 
la representació dels treballadors i treballadores en la 
seva elecció.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les persones en situació de de-
pendència o amb discapacitat i les entitats 
que hi treballen
Tram. 302-00289/10

Presentació
GP SOC

Reg. 116136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les per-
sones en situació de dependència o amb discapacitat i 
les entitats que hi treballen (tram. 300-00305/10).

Exposició de motius

El passat estiu del 2014, el Departament de Benestar 
Social i Família va comunicar a les entitats que gesti-
onen serveis residencials dirigits a infància, gent gran 
i discapacitats que el mes de setembre no podrien co-
brar amb normalitat l’import corresponent a la pres-
tació que realitzen i es va informar que aquesta situ-

ació no seria puntual i podria perdurar en els propers 
mesos. Als deutes del Departament amb les entitats 
es sumen els deutes amb el món local, fet que està su-
posant tensions a les finances municipals i dificultats 
per atendre les necessitats de les persones afectades per 
l’infrafinançament que el mateix Govern de la Gene-
ralitat ha aplicat a les polítiques socials, educatives i 
sanitàries.

En el cas de les entitats que atenen persones amb dis-
capacitat i malaltia mental, el passat 16 d’abril de 2015 
els representants de federacions i associacions que do-
nen serveis a les persones amb discapacitat de Cata-
lunya es van reunir amb els representants dels Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya on els van 
explicar que, actualment, el deute acumulat per la Ge-
neralitat, des de l’exercici 2011, amb les entitats que 
treballen amb les persones amb discapacitat supera el 
82 milions d’euros. Les entitats de persones amb dis-
capacitat denuncien els impagaments que estan patint 
les entitats del sector per part de la Generalitat de Ca-
talunya i que estan posant en risc tant la prestació de 
serveis com la continuïtat de les mateixes entitats. En 
la mateixa trobada amb els grups parlamentaris van 
traslladar les conseqüències que estan tenint com són 
la reducció i la pèrdua de qualitat dels serveis, l’aug-
ment en les llistes d’espera, la frenada en l’adjudicació 
de places en els serveis assistencials i que les famílies 
tinguin unes majors càrregues.

Les dificultats de tresoreria de la Generalitat són prou 
conegudes, però cal esgotar totes les vies per tal de ga-
rantir el compliment de les obligacions contretes pels 
departaments, i especialment en aquells serveis de res-
ponsabilitat pública com són els serveis continguts a la 
Cartera de Serveis Socials.

Els darrers mesos la situació del sector s’ha agreujat 
i la incertesa que tenen les entitats sobre els recursos 
disponibles dificulta el pagament dels salaris, la rela-
ció amb els proveïdors, la continuïtat dels professio-
nals i posa en perill els serveis bàsics.

Davant d’aquesta situació, el Grup Parlamentari Soci-
alista presenta la següent: 

Moció

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

Pel que fa a la millora de la gestió dels pagaments a 
les entitats

1. Elaborar, en el proper mes, conjuntament amb les 
entitats, un calendari dels pagaments dels serveis, pro-
grames, projectes i activitats, ja siguin subvencions, 
convenis o contractes, i subvencions que gestionen ac-
cions d’atenció a les persones així com del deute pen-
dent de liquidar que permeti a les organitzacions la 
previsió, la planificació i el treball per garantir el seu 
funcionament, l’atenció i la prestació dels serveis. 
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2. Elaborar, en el proper mes, una certificació per a ca-
da entitat que sigui receptora de fons públics, tant per 
al desenvolupament de serveis continguts a la Cartera 
de Serveis Socials, com de programes i projectes em-
marcats dins les polítiques de foment i promoció del 
Govern, que contingui el reconeixement del deute.

3. Ampliar la línia de finançament basada en préstecs 
que atorga l’Institut Català de Finances amb garantia 
dels Departaments que tenen deute pendent de paga-
ment a les entitats beneficiàries de subvencions de ser-
veis d’atenció a les persones i a les entitats.

4. Donar recolzament a les entitats que presten serveis 
d’atenció a les persones amb discapacitat i obrir un 
procés de negociació amb les entitats financeres per 
facilitar l’accés a noves línies de crèdit que permetin 
fer front a la situació actual; i habilitar els recursos que 
permetin sufragar els costos financers que poden su-
posar.

5. Pel que fa a l’optimització de la gestió econòmica de 
les subvencions: establir millores per tal que durant el 
primer trimestre de l’any s’hagin resolt les convocatò-
ries, programar el pagament de les bestretes mensu-
alment i agilitzar la revisió dels requeriments de les 
subvencions per tal de que el procés finalitzi en tres 
mesos. Pel que fa a la convocatòria vigent de subven-
cions a entitats en l’àmbit de benestar social i família, 
garantir que es fa la resolució de la mateixa com a mà-
xim el 15 de juny d’enguany.

Pel que fa a la millora de la gestió de l’atenció a les 
persones amb dependència

6. Donar a conèixer a les futures persones usuàries 
dels serveis residencials el copagament que els hi cor-
respondrà en el moment de la confecció del PIA per 
tal de poder escollir el servei que més s’adapti a les 
seves necessitats.

7. Escorçar els terminis i garantir el coneixement per 
part de la persona beneficiària dels temps màxims 
d’espera per accedir als serveis o prestacions a les que 
té dret.

8. Desenvolupar normativament els serveis previstos 
d’atenció a la dependència i l’autonomia personal a la 
cartera de serveis socials per tal d’adequar-se a les ne-
cessitats de les persones en situació de dependència.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’orientació per a l’aplicació, en 
l’àmbit local, de la Llei 19/2014, del 29 de de-
sembre, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 302-00290/10

Presentació
GP ERC

Reg. 116139, 116323 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’aplicació, en l’àmbit local, de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern (tram. 300-00307/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern a enfortir 
el marc estable de coordinació i cooperació constituït 
amb el món local per a desplegar i aplicar la Llei de 
Transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern, en el seu àmbit competencial i amb ple respecte 
a l’autonomia respectiva, i en aquest sentit, a: 

1. Aprovar i presentar al Parlament abans de l’entrada 
en vigor de la llei el Programa de suport a les Enti-
tats locals previst a l’art 94 de la llei de transparència, 
dotant-lo del corresponent suport econòmic i financer, 
que s’haurà d’articular com a crèdit de caràcter pluri-
anual garantint un mínim de dos anys des de l’entrada 
en vigor de la llei.

2. Subscriure protocols i convenis de col·laboració en-
tre l’Administració de la Generalitat, els ens locals de 
segon grau i les entitats municipalistes, amb la finalitat 
de promoure la implementació de la llei en totes les Ad-
ministracions públiques de Catalunya per mitjà de me-
sures de suport econòmic, tècnic, jurídic i tecnològic.

3. Impulsar el programa de formació en transparèn-
cia i accés a la informació, dirigit als ens locals, tant 
en el marc de l’Escola d’Administració pública, com 
amb d’altres administracions i centres de formació es-
tablint un calendari de desplegament de la formació 
amb oferta a tot el territori.

4. Elaborar i facilitar, abans de l’entrada en vigor de 
la llei, una Guia per la implementació de la llei a les 
administracions locals de Catalunya, i establir un ca-
nal de coordinació i suport permanent amb el Depar-
tament de Governació.

5. Garantir la participació dels ens locals i les seves 
entitats representatives en el procés d’elaboració de les 
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disposicions de desplegament de la llei, per tal d’in-
corporar la dimensió d’autonomia local i la visió de 
territori.

6. Facilitar als ens locals, en base a l’art 3.3 i 94.1 de 
la Llei, per mitjà del Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya, les eines necessàries per tal que puguin 
adaptar i crear els seus propis Portals de Transparèn-
cia i complir les obligacions derivades del dret d’accés 
a la informació i d’altres previstes a la llei.

7. Promoure amb ple respecte a l’autonomia local, i 
optimitzant els recursos propis, la creació d’Unitats 
d’informació i/o de responsables de transparència a to-
tes les Administracions locals de Catalunya i a consti-
tuir una Xarxa de coordinació entre elles.

8. El Parlament insta el Govern i el conjunt d’institu-
cions de Catalunya a col·laborar i prestar el suport que 
els requereixi la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació Pública per a l’exercici de les seves 
funcions i a respectar-ne la seva plena independència 
orgànica i funcional. La Comissió de Garantia, una 
vegada els seus membres hagin pres possessió del càr-
rec, ha d’entrar en funcionament de forma immediata 
i, en qualsevol cas, no més enllà del proper 15 de juny 
de 2015. En la seva primera sessió, la Comissió de Ga-
rantia li correspon nomenar per majoria absoluta dels 
seus membres el president o presidenta de l’òrgan, en 
compliment de la Disposició final Tercera 4 in fine 
en relació a les Lleis 30/92 i 26/2010.

9. El Parlament de Catalunya reconeix la rellevància i 
la necessitat de la tasca que desenvolupen els professi-
onals de l’arxiu i gestió documental a Catalunya i insta 
al Govern, als ens locals, i a la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Publica, respectant 
la seva independència, a establir formes de participa-
ció i col·laboració estable i permanent amb aquest sec-
tor professional, incloent els programes de formació i 
el desenvolupament dels corresponents sistemes inte-
grals de gestió, documents i dades en compliment de 
l’art 19.3 de la llei.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2015

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica
Tram. 302-00291/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 116140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

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 139 
del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
política energètica (tram. 300-00308/10).

Catalunya és un país amb una economia que combi-
na un model elèctric molt nuclearitzat, amb un mo-
del de mobilitat que pivota sobre el vehicle privat, per 
tant, amb una forta dependència del petroli, i amb un 
pes molt reduït de les energies renovables. Un escenari 
energètic i elèctric que es basa en la posició de domini 
i control de l’oligopoli energètic. Un oligopoli d’em-
preses que controlen l’opinió publica i gran part de la 
reflexió en matèria energètica i que no troben davant 
un lideratge polític de país que faci que les decisions 
en matèries energètica siguin democràtiques i vetllin 
per l’interès general.

Com exemple tenim el discurs dominant –compar-
tit pel Conseller– de responsabilitzar a les renovables 
dels sobre costos del sistema, obviant sistemàticament 
els costos d’una nefasta regulació del sistema elèctric. 
O l’obscena condonació a les elèctriques dels 3.400 
milions d’euros que van cobrar i no haurien d’haver fet 
fruit dels CTC.

Una exemple paradigmàtic és el de la manca d’inver-
sió en la xarxa de distribució, en que l’empresa dis-
tribuïdora que hauria d’invertir ha abandonat el man-
teniment de la xarxa i reduir personal, fent que sigui 
el conjunt de la societat la que hagi de pagar, en una 
situació extrema, les millores urgents que s’hagin de 
realitzar. Del 2010 al 2015 els treballadors del sector 
s’han reduït de 2117 treballadors a 1090.

En contrast amb aquest realitat, avui hi ha nous agents 
que ja acumulen experiència solvent en la gestió ener-
gètica i a Catalunya tenim una experiència pionera 
com Som Energia, o la Xarxa per la Sobirania Ener-
gètica.

Avui, aquests agents, sumats a nous sectors econòmics 
i industrials, demanen un canvi de paradigma basat en 
principis com: la democràcia, hem de ser capaços de 
decidir què produïm, com ho produïm i, sobretot, per-
què ho produïm; la sostenibilitat: els recursos fòssils, 
finits i contaminants, no són una opció de futur, havent 
d’apostar per les energies renovables de manera ferma; 
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el decreixement energètic, tenint les energies renova-
bles un potencial suficient per cobrir les necessitats 
energètiques bàsiques de la humanitat.

En contraposició al model d’acumulació que suposen 
els mitjans de producció actuals, en aquest canvi de 
model cal potenciar els mitjans de producció local i 
participatius; promoure i facilitar la creació de nous 
projectes d’energies renovables participatius, amb ar-
relament al territori i amb descentralització: com a 
condició indispensable per al compliment de tots els 
criteris anteriors.

Davant d’aquesta realitat ens trobem un Govern que 
en matèria energètica es destaca per no fer. Després de 
30 mesos de legislatura, el Govern no ha estat capaç 
de presentar un Pla d’Energia per Catalunya. Un Go-
vern que té competències en matèria de planificació, 
d’acord amb l’article 133 de l’Estatut, ha decidit que-
dar absent del debat i de la proposta en matèria ener-
gètica, no ha estat capaç de concretar quan recursos ha 
destinat a les estratègies d’estalvi i eficiència.

Entre la inacció destaquen reiterats incompliments a 
mandats d’aquesta cambra. El 5 de desembre del 2013 
es va instar al Govern que «promogui un canvi del 
marc regulador amb l’objectiu de garantir el control 
democràtic de l’energia i fer que l’accés a l’energia si-
gui tipificat com un dret fonamental». En que han con-
cretat el compromís per a reduir el consum d’energia 
de l’administració de la Generalitat agafant com a ba-
se el 2007? Quin pla i quina mesura han aprovat?

Davant d’aquest escenari, ni el país ni el Parlament ens 
podem permetre, la inacció en un dels temes que defi-
neixen el futur i la sobirania d’una país: la política i la 
sobirania en matèria d’energia.

Moció

1) El Parlament de Catalunya lamenta i censura la 
manca de política del Govern en matèria energètica, 
no havent presentat després de 30 mesos de legislatura 
una revisió del Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic 
de Catalunya.

2) El Parlament reprova que el Govern encara no hagi 
fet el desenvolupament reglamentari del fons d’ajuda 
per afectats de la pobresa energètica aprovat a la mo-
ció 182/X.

El Parlament insta el Govern a: 

3) Presentar, en el termini de dos mesos, un informe 
d’avaluació del grau de compliment dels indicadors es-
tablerts en el PECAC.

4) Presentar, abans d’acabar la legislatura, una audi-
toria de l’estat de la xarxa de distribució de elèctrica, 
amb participació del diferents actors, treballadors, en-
titats i empreses del sector.

5) Presentar, abans d’acabar la legislatura, una audito-
ria del sistema elèctric, on es computin tots els costos 

del mateix, incloent en ells els coneguts com a «bene-
ficis caiguts del cel» així com els recursos condonats 
a les companyies elèctriques provinents dels Costos de 
Transició a la Competència, amb la participació de di-
ferents actors.

6) Presentar, en el termini de dos mesos, un pla de des-
carbonització, que ens permeti eliminar la dependèn-
cia de combustibles fòssils i d’urani, reduir les emis-
sions de canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica.

7) Presentar, en el termini de dos mesos, una proposta 
per la creació d’un operador energètic de participació 
pública i ciutadana que pugui ser un instrument al ser-
vei dels ajuntaments, i que tingui com a objectius la 
rehabilitació energètica, els serveis energètics, l’auto-
suficiència i la comercialització d’energies renovables, 
amb òrgans de participació a nivell local que vetllin 
per la seva implantació a nivell local i municipal.

8) Crear, en el termini de dos mesos, un «Fons d’estal-
vi i rehabilitació energètica», que es doti per una ban-
da de la recaptació de l’impost especial de l’electricitat 
sobre el consum elèctric, i per altra banda, dels benefi-
cis generats per l’estalvi energètic.

9) Determinar, abans d’acabar la legislatura, un horit-
zó de tancament de les centrals nuclears que operen a 
Catalunya.

10) Presentar, abans de dos mesos, un Pla per aplicar 
la Directiva Europea 2010/31/UE d’Eficiència Energè-
tica d’Edificis amb l’objectiu que el 2018 els edificis 
públics siguin de consum energètic quasi nul i el 2020 
ho sigui la nova edificació i la rehabilitació.

11) Presentar, en el termini de dos mesos, una pro-
posta que inclogui normes subsidiàries per establir 
l’obligació d’incorporar instal·lacions de generació 
d’energia renovable en tots els edificis nous i reha-
bilitacions.

12) Presentar, en el termini de dos mesos, el marc le-
gal que garanteixi l’accés de la ciutadania a l’autoge-
neració d’energies renovables, fent totes les simplifi-
cacions administratives possibles, eliminant traves i 
qualsevol aspecte discriminatori existent.

13) Presentar de forma immediata, el desplegament 
reglamentàriament del Fons d’ajuda per a afectats de 
la pobresa energètica, destinat a les persones que no 
poden afrontar el pagament dels rebuts d’electricitat, 
gas o aigua. Aquest reglament ha d’establir els proce-
diments per a accedir a les ajudes i ha de concretar la 
provisió del Fons, el qual s’ha de dotar, preferentment, 
a partir de les aportacions que hi facin les empreses 
subministradores i, addicionalment, de fons propis de 
la Generalitat d’acord amb la Moció 182/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre les actuacions per a garantir 
l’accés als subministraments bàsics.

14) Que es pronunciï a favor de l’aturada del projecte 
d’interconnexió gasista amb França mentre no hi hagi 
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un debat sobre el model energètic que ha de tenir el 
país, basat en energies renovables, l’estalvi i eficièn-
cia i en la democratització i transparència del sistema.

15) Que totes les mesures abans esmentades s’incor-
porin en el marc del nou PECAC, sense perjudici que 
siguin implementades de forma immediata.

16) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat 
perquè prengui les mesures per evitar que la ciutada-
nia hagi de pagar la indemnització a ACS pel projecte 
Castor, tal i com ha aprovat el Parlament Europeu en 
l’Informe «Urtasun» sobre el Banc Europeu d’Inversi-
ons - Informe Anual 2013.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2015

Joan Herrera Torres
President GP ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la integració dels immigrants als 
barris
Tram. 302-00292/10

Presentació
GP PPC

Reg. 116141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.05.2015

A la Mesa del ParlamenTO

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Sergio Santa-
maría Santigosa, diputado del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 139 del Reglament del Parlament, 
presentan la siguiente moción, subsiguiente a la Inter-
pelación al Govern sobre la integración de los inmi-
grantes en los barrios (tram. 300-00310/10).

Moción

La inmigración es una fuente de riqueza económica, 
social y cultural, pero sólo si se garantiza una entrada 
ordenada y legal de las personas que quieren venir a 
trabajar y convivir con nosotros según nuestra capaci-
dad de acogida.

1. Es por ello por lo que el Parlament de Catalunya: 

a. Rechaza el racismo y se opone a cualquier mani-
festación de xenofobia y rechazo hacia el inmigrante.

b. Reclama al inmigrante que quiera convivir con no-
sotros que respete nuestros valores constitucionales.

c. Declara la inmigración ilegal y las políticas de «pa-
peles para todos» como perjudiciales para España y 
para los propios inmigrantes e incoherente con la polí-
tica de la Unión Europea.

2. Es también por ello por lo que el Parlament de Cata-
lunya insta al Govern de la Generalitat a: 

a. Potenciar el aprendizaje del castellano y del catalán en 
las aulas de acogida para los hijos de los inmigrantes.

b. Exigir a la Fundación «Nous Catalans» que en lu-
gar de dedicarse a promover el separatismo entre los 
inmigrantes, se centre en una auténtica labor de inte-
gración.

c. Promover ante los ayuntamientos al cierre de los 
centros de culto ilegales relacionados con el salafismo.

d. Promover ante los ayuntamientos una moratoria en 
la construcción de nuevas macromezquitas.

e. Poner en marcha un compromiso de integración, no 
aceptando a quienes no respetan la Ley y atenten con-
tra la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos.

f. Potenciar que el inmigrante se comprometa a cum-
plir las leyes y a respetar las costumbres de nuestra so-
ciedad, a aprender nuestras lenguas oficiales, a pagar 
sus impuestos y cotizaciones como todos los demás, a 
trabajar activamente para integrarse y a regresar a su 
país si durante un tiempo no logran encontrar empleo.

g. Desde los ayuntamientos se garantice una integra-
ción adecuada de la inmigración en la sociedad cata-
lana, colaborando con el Estado en la lucha contra la 
inmigración ilegal y exigiendo a todos el respecto por 
las normas de convivencia de nuestra sociedad.

h. Prohibir las prácticas que lesionan la dignidad de la 
mujer como el uso del burka.

i. Impulsar la priorización de las ayudas públicas mu-
nicipales no ligadas a servicios de urgencia social a 
quienes la residencia plenamente legal y a quienes son 
ciudadanos de pleno derecho.

j. Establecer en los servicios que preste la Generalitat 
de Catalunya un mínimo de cinco años de empadro-
namiento para poder acceder a los servicios sociales 
básicos y un mínimo de siete años de empadronami-
ento para poder acceder a los servicios sociales espe-
ciales.

Palau del Parlament, 6 de mayo de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Sergio Santamaría 
Santigosa, diputado, GP PPC 
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4. INFORMACIÓ

4.70. COMUNI  CACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Suplència en l’exercici de les funcions de la 
vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals pel 
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 330-00099/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 116272 / Coneixement: 08.05.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la vicepresidenta del Govern, 
el dia 8 de maig de 2015, n’exercirà la suplència en 
l’exercici de les seves funcions, el conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Cordialment,

Barcelona, 5 de maig de 2015.

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El decret 70/2015, de 4 de maig, pel qual 
s’estableix la suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern i consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals el dia 8 de maig de 2015, 
és publicat al DOGC 6867, de 8 de maig de 2015.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació dels serveis de producció del 
senyal institucional de televisió del Parla-
ment de Catalunya
Tram. 615-00015/10

Anunci

Secretaria general

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2015, 
per la qual s’acorda de convocar la licitació pública 
per a la contractació dels serveis de producció del se-
nyal institucional de televisió del Parlament de Ca-
talunya.

(exp. 615-00015/10)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya.

2. Objecte del contracte

a) Prestació del servei de producció del senyal institu-
cional de televisió de les sessions i altres actes públics 
del Parlament, i també les funcions necessàries per a 
garantir l’enregistrament, la distribució i l’arxivament 
correctes d’aquests senyals, i la producció de vídeos 
institucionals amb l’objectiu d’apropar la institució als 
ciutadans.

CPV: 92221000-6

b) Termini d’execució: 

La durada del termini d’execució és de vint-i-quatre 
mesos. L’òrgan de contractació pot prorrogar aquest 
període per una o dues anualitats més.

S’estableix que el termini d’execució del contracte 
comenci, aproximadament, l’1 de desembre de 2015, 
sens perjudici que pugui començar en una data poste-
rior si així ho exigeixen la tramitació i la data de fini-
ment del procediment licitatori, o a petició del Depar-
tament de Comunicació.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: no

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 370.000 € (IVA 
no inclòs).
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b) Valor estimat del contracte: 777.000 (IVA no in-
clòs).

5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: el 5% del pressupost base de licitació.

6. Requisits específics del contractista

Els requisits específics del contractista són els esta-
blerts en el plec de clàusules administratives

7. Criteris de valoració

A. Criteris d’avaluació automàtica (de 0 a 51 punts)

Oferta econòmica: de 0 a 51 punts.

B. Criteris d’avaluació no quantificables automàtica-
ment (de 0 a 49 punts)

a) Proposta executiva: de 0 a 10 punts.

b) Dimensionament de l’equip tècnic: de 0 a 12 punts.

c) Col·laboració amb les universitats: de 0 a 5 punts.

d) Pla de formació del personal: de 0 a 5 punts.

e) Pla de transició: de 0 a 3 punts.

f) Millores i serveis addicionals: de 0 a 14 punts.

– Assumpció del cost econòmic de l’execució del pla 
de transició derivat de la superposició entre l’adjudica-
tària i l’empresa que ha prestat aquests serveis fins a 
l’actualitat (fins a 5 punts).

– Aportació de material audiovisual (ENG i d’edició) 
complementari al que disposa la institució i sense cap 
cost econòmic (fins a 5 punts).

– Oferiment del servei de creació d’elements de grafis-
me per a utilitzar-los tant en emissions en directe com 
en la producció de vídeos institucionals, d’acord amb 
la imatge corporativa del Parlament (fins a 2 punts).

– Millores d’altres elements del servei o de la maqui-
nària per a la prestació del servei (fins a 2 punts).

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

– Departament de Comunicació 

jescude@parlament.cat (tel. 933 046 610)

– Serveis Jurídics

contractaciopublica@parlament.cat (tel. 937 063 033 / 
fax 932 213 989)

d) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contrac-
tacions

e) Data límit d’obtenció de documents i informació: 11 
de juny de 2015

f) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9 a 14 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 de juny de 2015.

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per les 
clàusules 19, 20, 21 i 22 del plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

c) Lloc de presentació: 

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

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

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat dels 
dies festius i de les tardes declarades festives), matins 
de 9 a 14 h i tardes de 16 a 18.30 h. Per a més informa-
ció, consulteu la pàgina web: 

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamenta-
ria/registre-general

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B 

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 30 
de juny de 2015 a les 13 h, a l’adreça indicada en el 
punt 8.b.

11. Altres informacions

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

12. Despeses dels anuncis 

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

Palau del Parlament, 12 de maig de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2015

Secretaria general 

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 12 de 
maig de 2015, d’acord amb el que preveu la clàusula 
17 del plec de clàusules administratives que determina 

mailto:jescude@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
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la composició de la mesa de contractació, ha acordat 
nomenar com a membres de la mateixa els següents: 

President: El vicepresident segon del Parlament de Ca-
talunya, Lluís Corominas i Díaz, o, en substitució se-
va, la vicepresidenta primera del Parlament de Catalu-
nya, Anna Simó i Castelló.

Vocals: 

– El secretari primer de la Mesa del Parlament, Pere 
Navarro Morera, o, en substitució seva, el secretari se-
gon de la Mesa del Parlament, Pere Calbó i Roca, o els 
membres de la Mesa de la Diputació Permanent que 
eventualment els substitueixin.

– L’oïdor de comptes, David Pol Torrella, o, en substi-
tució seva, la tresorera, Carme de Tomàs Viñals.

– El lletrat del Parlament Ferran Domínguez Garcia 
o, en substitució seva, la lletrada del Parlament Anna 
Casas i Gregorio.

– El cap del Departament de Comunicacions, Jo-
sep Escudé i Pont, o, en substitució seva, el cap de 
la Unitat tècnica d’imatge i so, Roberto Sevillano i 
Arroyo.

– El tècnic de l’Audiovisual del Parlament, Daniel 
José Rodríguez i Carvajal, o, en substitució seva, el 
tècnic d’imatge i so del Parlament, Oriol Banqué i 
Vilaseca.

– Secretària: la funcionària del Parlament Elisabet 
Riambau Möller, o, en substitució seva, la funcionària 
Yasmina Garcia Durà.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Contractació del subministrament i la instal-

lació d’un sistema de climatització i ventila-
ció per al Saló de Sessions del Parlament de 
Catalunya
Tram. 620-00009/10

Anunci

Secretaria general

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2015, 
per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del subministrament i la instal·lació 
d’un sistema de climatització i ventilació per al Saló 
de Sessions del Parlament de Catalunya.

(exp. 620-00009/10)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: el subministrament i la 
instal·lació d’un sistema de climatització i ventila-
ció per al Saló de Sessions del Parlament de Cata-
lunya.

CPV: 42500000-1

b) Termini d’execució: s’estableix que l’execució del 
contracte s’iniciï un cop finida la darrera sessió plenà-
ria de l’actual legislatura, prevista per als dies 22 i 23 
de juliol, i, per tant, que s’iniciï el 24 de juliol de 2015 
i fineixi el 2 d’octubre de 2015, dia límit per al lliu-
rament dels equipaments completament instal·lats i en 
perfecte estat de funcionament.

En cas que la Mesa del Parlament acordi celebrar 
una nova sessió plenària posterior a la prevista en 
el paràgraf anterior (darrera setmana del mes de ju-
liol), la data d’inici de l’execució del contracte se-
rà l’endemà del dia de la dita sessió, sense que en 
cap cas quedi prorrogada la data fixada per al fini-
ment del subministrament i la instal·lació dels equi-
paments.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 198.750 € (IVA 
no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 198.750 € (IVA no in-
clòs).

5. Garanties

a) Provisional: no se n’exigeix.

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

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

7. Criteris de valoració

A. Criteris d’avaluació automàtica (52 punts).

a) Oferta econòmica: de 0 a 50 punts 

b) Ampliació del període de garantia de dos anys i 
manteniment vinculat definit pel punt 4 del plec de 
prescripcions tècniques: de 0 a 2 punts

B. Criteris d’avaluació no quantificables automàtica-
ment relatius al subministrament i la instal·lació dels 
equipaments (48 punts).
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a) Memòria tècnica: de 0 a 33 punts

b) Pla executiu: de 0 a 10 punts

c) Pla de manteniment: de 0 a 5 punts

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya. Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

d) Telèfon: 937 063 045

e) Fax: 932 213 989

f) Adreça electrònica: contractaciopublica@parla-
ment.cat 

g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contrac-
tacions

h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 
de maig de 2015

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

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 28 de maig de 2015

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

c) Lloc de presentació: 

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

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

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat 
dels dies o tardes declarats festius), matins de 9.00 h 
a 14.00 h i tardes de 16.00 h a 18.30 h. Per a més infor-
mació, consulteu la pàgina web: 

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamenta-
ria/registre-general

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B 

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 9 
de juny de 2015 a les 14 h, a l’adreça indicada en el 
punt 8. b.

11. Altres informacions

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

12. Despeses dels anuncis 

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

Palau del Parlament, 12 de maig de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2015

Secretaria general 

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de 
maig de 2015, d’acord amb el que estableix la clàusula 
17 del plec de clàusules administratives, que determi-
na la composició de la Mesa de Contractació, ha acor-
dat de nomenar, com a membres d’aquesta, les perso-
nes següents: 

President: Lluís Corominas i Díaz, vicepresident se-
gon del Parlament de Catalunya, o, en substitució d’a-
quest, Anna Simó i Castelló, vicepresidenta primera 
del Parlament de Catalunya.

Vocals: 

Pere Navarro i Morera, secretari primer de la Me-
sa del Parlament, o, en substitució d’aquest, Pere 
Calbó i Roca, secretari segon de la Mesa del Parla-
ment.

David Pol i Torrella, oïdor de comptes, o, en substitu-
ció d’aquest, Carme de Tomàs Viñals, tresorera d’Oï-
doria de Comptes.

Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament, o, en 
substitució d’aquesta, Ferran Domínguez García, lle-
trat del Parlament.

Christian Puig Garcia, arquitecte i gestor energètic del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Segu-
retat, o, en substitució d’aquest, Empar Centelles Sa-
bater, cap de la Unitat de Gestió de Serveis del dit De-
partament.

Maria Beascoa Amat, coordinadora dels Serveis del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Segu-
retat, o, en substitució d’aquesta, Sandra Bosch Fàbre-
gas, cap de la Unitat de Manteniment i Conservació 
del dit Departament.

Blai Lliso Garcia, tècnic d’instal·lacions del Departa-
ment d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, o, 
en substitució d’aquest, Pascual del Puerto i Galindo, 

mailto:contractaciopublica@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
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cap de l’Àrea de Vigilància, Identificació i Parc Mòbil 
del dit Departament.

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

Palau del Parlament, 12 de maig de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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