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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 172/XI del Parlament de Catalunya, sobre els videojocs
250-00243/11
Adopció 9

Resolució 173/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls d’un pla d’industrialit-
zació de les Terres de l’Ebre
250-00279/11
Adopció 9

Resolució 174/XI del Parlament de Catalunya, sobre el soterrament de la línia d’alta 
tensió de la urbanització El Pinar, de Reus
250-00290/11
Adopció 10

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

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un sistema d’entrades i sor-
tides per a registrar les dades d’entrada i sortida i de la denegació d’entrada dels 
nacionals de tercers països que travessen les fronteres exteriors dels estats mem-
bres de la Unió Europea, es determinen les condicions d’accés al sistema d’entra-
des i sortides amb fins coercitius i es modifiquen el Reglament (CE) 767/2008 i el 
Reglament (UE) 1077/2011
295-00043/11
Dictamen 10

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de P3 a la 
Llagosta
250-00184/11
Retirada 15

Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola Ciutat Jar-
dí, de Lleida
250-00311/11
Retirada 15

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes
200-00002/11
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris 16
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades 16
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Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
200-00007/11
Esmenes a la totalitat 17

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 19

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situa-
cions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 19

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges so-
cials i assequibles
202-00031/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 19

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de préstec
202-00032/11
Presentació: GP C’s 19

3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
221-00005/11
Aprovació de la proposta 27
Termini de presentació d’esmenes 35

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball interdepartamental per 
a fer front a la no-graduació en ESO
250-00354/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00356/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats públiques
250-00357/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats a Catalunya
250-00358/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per a la diversi-
tat cultural
250-00359/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre l’accés de les lesbianes a les tècniques de reproduc-
ció assistida
250-00360/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla 
Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00361/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38
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Proposta de resolució sobre el control dels mosquits i la mosca negra a les Terres 
de l’Ebre
250-00362/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels treballa-
dors dels equipaments culturals
250-00363/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver donat suport 
a la Resolució 1/XI
250-00364/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola El Despujol, de les Masies 
de Voltregà
250-00365/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de desemparament 
a Barcelona
250-00366/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la defensa de la indústria càrnia
250-00367/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la freqüència d’aturades dels trens de rodalies a Vila-
decans
250-00368/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’urgències pediàtriques a l’Hos-
pital de Sant Celoni
250-00369/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la concertació de les places de la residència per a 
gent gran de Batea
250-00370/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre les denominacions d’origen protegides de l’oli d’oliva
250-00372/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir l’accidentalitat a la carretera 
B-124
250-00373/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre els centres escolars de Rubí
250-00374/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre l’adequació dels hospitals infantils
250-00375/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42
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Proposta de resolució sobre els trens Avant entre Lleida i Barcelona
250-00376/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la incorporació de superfície de regadiu al canal Se-
garra-Garrigues
250-00377/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre l’elaboració del reglament de la Llei 17/2010, de la llen-
gua de signes catalana
250-00378/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre les obres de remodelació, ampliació i millorament dels 
centres escolars
250-00379/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Bruguers, de Gavà
250-00380/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la transformació de l’Escola Gavà Mar en institut escola
250-00381/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la prohibició del glifosat i altres herbicides de síntesi
250-00382/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del nou centre d’atenció 
primària de Vilafranca del Penedès
250-00384/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre les exportacions d’armes a països que vulneren el dret 
internacional
250-00385/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre l’atenció primària i continuada a les Terres de l’Ebre
250-00386/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució d’adhesió a l’Aliança Mar Blava
250-00387/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el canal sobreeixidor del riu Daró al pas per la Bisbal 
d’Empordà
250-00388/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la construcció d’un col·lector a la Bisbal d’Empordà
250-00389/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre l’elaboració de pressupostos desagregats per al tram 
d’edat de zero a disset anys
250-00390/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46
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Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, d’igu-
altat efectiva de dones i homes
250-00391/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas dels autobusos 
de la línia que passa per Alcoletge
250-00392/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la mort de l’activista sahrauí Brahim Saika
250-00393/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la regulació de la fauna salvatge al Bosc de Poblet
250-00394/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre l’agenda 2030 de l’ONU
250-00395/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’assetjament a menors
250-00396/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre les escoles concertades que separen per sexe
250-00397/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la segona activitat de mossos d’esquadra, policies lo-
cals i bombers
250-00453/11
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la transposició de la Directiva 2014/24/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, sobre contractació pública, i de la Directiva 2014/23/UE del 
Parlament i del Consell, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió
250-00454/11
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte nacional per a la indústria
250-00455/11
Tramesa al Ple 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre les fórmules de col·laboració amb el Govern d’Andor-
ra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
250-00456/11
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la llei electoral de Catalunya
250-00457/11
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la transparència en les subvencions del Departament 
de la Presidència
250-00458/11
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50
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Proposta de resolució sobre la transparència en les retribucions dels càrrecs públics
250-00459/11
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la mort sobtada cardíaca
250-00460/11
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la neteja del litoral amb embarcacions de neteja
250-00461/11
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’autorització de l’activitat extrac-
tiva de Malacara, a Estaràs
250-00462/11
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la supressió d’un grup de P3 de l’Escola Rosa Oriol, 
de Lliçà d’Amunt
250-00463/11
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre els centres residencials d’acció educativa
250-00464/11
Presentació: GP C’s 52

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00465/11
Presentació: GP C’s 53

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès
250-00466/11
Presentació: GP CSP 54

Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de Renfe de Manresa 
i el millorament de la mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona
250-00467/11
Presentació: GP JS 55

Proposta de resolució sobre l’ús de Whatsapp com a mitjà de comunicació
250-00468/11
Presentació: GP C’s 56

Proposta de resolució sobre les polítiques públiques per a fer front a l’epidèmia 
del VIH
250-00469/11
Presentació: GP SOC 57

Proposta de resolució sobre la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica 
integral dels infants i els adolescents
250-00470/11
Presentació: GP SOC 58

Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els estudiants
250-00471/11
Presentació: GP SOC 60

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la pràctica d’analítiques 
als interns dels centres penitenciaris
250-00472/11
Presentació: GP SOC 61

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Molins de Rei
250-00473/11
Presentació: GP JS, GP CUP-CC 62

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamen-
tària del Consell d’Europa
250-00474/11
Presentació: GP CSP 63
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
270-00004/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 65

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00016/11
Constitució 66

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per Palestina
413-00004/11
Designació de membres 67

Composició de l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles
413-00005/11
Designació de membres 67

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 20/XI, sobre els pressupostos i les mesures 
fiscals i financeres
390-00020/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 68

Control del compliment de la Moció 21/XI, sobre la política fiscal i pressupostària
390-00021/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 69

Control del compliment de la Moció 32/XI, sobre les polítiques de salut laboral
390-00032/11
Designació de la Comissió competent 69

Control del compliment de la Moció 33/XI, sobre les polítiques d’atenció a la infàn-
cia i l’adolescència
390-00033/11
Designació de la Comissió competent 69

Control del compliment de la Moció 34/XI, sobre la qualitat de l’aire
390-00034/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 35/XI, sobre el Cos d’Agents Rurals i la segu-
retat ambiental
390-00035/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 36/XI, sobre les polítiques d’agricultura, rama-
deria i pesca
390-00036/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 37/XI, sobre la judicialització de la política
390-00037/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 38/XI, sobre el deute de la Generalitat
390-00038/11
Designació de la Comissió competent 70
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Juergen Foecking, responsable de relacions insti-
tucionals de la Representació de la Comissió Europea a Espanya, davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre el semestre europeu
356-00178/11
Acord sobre la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de 
la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior i Coopera-
ció, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el pla de treball 
de la Comissió Europea
356-00179/11
Acord sobre la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Cultura de Pau 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència perquè exposi el pla de treball de l’entitat
356-00182/11
Acord sobre la sol·licitud 71

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Juergen Foecking, responsable de relacions institucionals de la 
Representació de la Comissió Europea a Espanya, davant la Comissió d’Acció Ex-
terior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el 
semestre europeu
357-00117/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 72

Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre el pla de treball de la Comissió 
Europea
357-00118/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 72

Compareixença d’una representació de la Fundació Cultura de Pau davant la Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a 
exposar el pla de treball de l’entitat
357-00119/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 72

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges 
sobre les resolucions de l’actuació d’ofici 16/2016
359-00007/11
Substanciació 72

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Còpia diligenciada de l’Acord del Govern pel qual s’estableix el sostre de despesa 
no financera de la Generalitat de Catalunya per al 2016
334-00027/11
Presentació: Govern de la Generalitat 73

4.70.10. Altres comunicacions

Seguiment de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una 
resposta institucional
335-00005/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució 76
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 172/XI del Parlament de Catalunya, sobre els videojocs
250-00243/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 7, 26.05.2016, DSPC-C 142

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 26 de maig de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els videojocs (tram. 250-
00243/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23829).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar i adoptar mesures per a 

incrementar les inversions internacionals de la indústria del videojoc, amb els ob-
jectius de crear un ecosistema de referència internacional en matèria d’educació, 
formació, innovació, tecnologia i cultura, i de generar oportunitats laborals de qua-
litat i futur.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; el vicepresident en fun-

cions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

Resolució 173/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls d’un pla 
d’industrialització de les Terres de l’Ebre
250-00279/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 7, 26.05.2016, DSPC-C 142

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 26 de maig 
de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla d’in-
dustrialització de les Terres de l’Ebre (tram. 250-00279/11), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 26485).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, amb els ajuntaments i els 

agents territorials i econòmics, un pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre, que 
ha d’incloure un calendari d’inversions i d’actuacions concretes.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; el vicepresident en fun-

cions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata
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Resolució 174/XI del Parlament de Catalunya, sobre el soterrament 
de la línia d’alta tensió de la urbanització El Pinar, de Reus
250-00290/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 7, 26.05.2016, DSPC-C 142

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 26 de maig de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia 
d’alta tensió de la urbanització El Pinar, de Reus (tram. 250-00290/11), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 26470).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació al soterrament de la línia d’alta tensió de 

la urbanització El Pinar, de Reus (Baix Camp), insta el Govern a posar en marxa la 
comissió mixta entre la Generalitat, l’Ajuntament i Endesa en el termini d’un mes a 
comptar de l’adopció d’aquesta resolució.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; el vicepresident en fun-

cions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

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

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
un sistema d’entrades i sortides per a registrar les dades d’entrada i 
sortida i de la denegació d’entrada dels nacionals de tercers països 
que travessen les fronteres exteriors dels estats membres de la Unió 
Europea, es determinen les condicions d’accés al sistema d’entrades 
i sortides amb fins coercitius i es modifiquen el Reglament (CE) 
767/2008 i el Reglament (UE) 1077/2011
295-00043/11

DICTAMEN

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència 
La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-

rència, en la sessió tinguda el 26 de maig de 2016, ha estudiat el text de la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un sistema 
d’entrades i sortides per a registrar les dades d’entrada i sortida i de la denegació 
d’entrada dels nacionals de tercers països que travessen les fronteres exteriors dels 
estats membres de la Unió Europea, es determinen les condicions d’accés al sistema 
d’entrades i sortides amb fins coercitius i es modifiquen el Reglament (CE) 767/2008 
i el Reglament (UE) 1077/2011 (tram. 295-00043/11).

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 200.3 del Reglament del Parla-
ment, la Comissió ha acordat d’aprovar el dictamen següent: 
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Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual 
s’estableix un sistema d’entrades i sortides per a registrar les dades 
d’entrada i sortida i de la denegació d’entrada dels nacionals de tercers 
països que travessen les fronteres exteriors dels estats membres de 
la Unió Europea, es determinen les condicions d’accés al sistema 
d’entrades i sortides amb fins coercitius i es modifiquen el Reglament 
(CE) 767/2008 i el Reglament (UE) 1077/2011

I. Antecedents 

A. Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que els parlaments nacionals 

han de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat 

i proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un 
parlament nacional de consultar, si escau, els parlaments regionals amb competèn-
cies legislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que el Parlament 
de Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb relació 
als projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la 
Comissió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, 
del 22 de desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de remetre als parla-
ments de les comunitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea 
sense prejutjar l’existència de competències autonòmiques afectades.

B. Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mix-

ta per a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, amb data de 3 de 
maig de 2016, la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel 
qual s’estableix un Sistema d’Entrades i Sortides (SES) per a registrar les dades 
d’entrada i sortida i de la denegació d’entrada dels nacionals de tercers països que 
travessen les fronteres exteriors dels estats membres de la Unió Europea, es deter-
minen les condicions d’accés al SES amb finalitats coercitives i es modifiquen el 
Reglament (CE) núm. 767/2008 i el Reglament (UE) núm. 1077/2011 [COM(2016) 
194 final] [COM(2016) 194 final annexos] [2016/0106 (COD)] {SWD(2016) 115 fi-
nal} {SWD(2016) 116 final}.

La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament 
li remetés el corresponent dictamen motivat sobre la possible vulneració del principi 
de subsidiarietat.

De conformitat amb el que estableixen l’article 200, apartats 1 i 2, del Regla-
ment, i l’Acord 1/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball de 
Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea, 
la Mesa del Parlament ha delegat a la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Coo-
peració, Relacions Institucionals i Transparència l’admissió a tràmit, la tramitació 
i l’obertura d’un termini perquè els grups parlamentaris hi puguin formular obser-
vacions.

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, en la sessió del 5 de maig de 2016, va admetre a tràmit el projecte 
d’acte legislatiu objecte de dictamen.

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a tra-
metre el dictamen a les Corts Generals fineix el 3 de juny de 2016.
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C. Objecte
La proposta d’acte legislatiu s’inclou en el conjunt de propostes legislatives, pre-

sentades per la Comissió Europea a partir del 2013, per tal de modernitzar la gestió 
de les fronteres exteriors de l’espai Schengen.

L’objectiu general del projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea és, de confor-
mitat amb el seu article 1, apartat primer, establir un «Sistema d’Entrades i Sortides 
(SES)» per al registre i emmagatzematge d’informació sobre la data, l’hora i el lloc 
d’entrada i sortida dels nacionals de tercers països que travessen les fronteres exte-
riors dels estats membres, per al càlcul de la durada de la seva estada i per a la ge-
neralització d’alertes als estats membres quan hagin expirat els períodes autoritzats 
d’estada, i també per el registre de la data, l’hora i el lloc de la denegació d’entrada 
als nacionals de tercers països, l’entrada dels quals, per a una estada de curta dura-
da, hagi estat denegada, i l’autoritat de l’Estat membre que va denegar l’entrada i els 
motius de la denegació.

L’article 1, apartat segon, disposa que la Proposta de reglament estableix les con-
dicions de conformitat a les quals les autoritats amb funcions coercitives designades 
pels estats membres i l’Oficina Europea de Policia (Europol) poden obtenir l’accés 
per a consultar el SES amb la finalitat de prevenció, detecció i investigació dels de-
lictes de terrorisme o altres delictes greus.

La proposta regula l’establiment, els objectius i l’estructura del SES (art. 4 a 12); 
la introducció i utilització de les dades del SES per les autoritats (art. 13 a 30); la 
conservació i modificació de les dades (art. 31 i 32), així com a aspectes relatius al 
desenvolupament de les mesures de la proposta, la responsabilitat en matèria d’uti-
lització de dades o els drets a la informació, l’accés o rectificació (art. 33 i següents).

D. Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte legislatiu
El projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea es fonamenta jurídicament en el 

Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) i, en particular, en les com-
petències de la Unió Europea, d’una banda, en matèria de polítiques sobre controls 
en les fronteres, asil i immigració i, de l’altra, en les disposicions en matèria de co-
operació policial.

Així, la proposta es fonamenta en els articles 77, apartat 2, lletres b i d; l’article 
87, apartat 2, lletra a, i l’article 88, apartat 2, lletra a, del TFUE.

L’article 77.2.b del TFUE atorga poders al Parlament i al Consell per a adoptar 
mesures relatives als controls als quals són sotmeses les persones que travessin les 
fronteres exteriors de la Unió.

Els articles 87.2.a i 88.2.a del TFUE reconeixen poders al Parlament Europeu i 
al Consell per a adoptar mesures relatives a la recollida, l’emmagatzematge, el trac-
tament, l’anàlisi i l’intercanvi d’informació en matèria de cooperació policial, en què 
participin totes les autoritats competents dels estats membres.

E. Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
La proposta d’acte legislatiu podria afectar les competències i els interessos de 

la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat pública. En particular, l’article 
164.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix un títol habilitant per a la par-
ticipació de la Generalitat en la coordinació de les polítiques de seguretat, incloent 
el bescanvi d’informació en l’àmbit internacional.

Així, l’article 164, apartat 4, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa el 
següent: «La Generalitat participa, per mitjà de la junta de seguretat de composició 
paritària entre la Generalitat i l’Estat i presidida pel president de la Generalitat, en 
la coordinació de les polítiques de seguretat i de l’activitat dels cossos policíacs de 
l’Estat i de Catalunya, i també en el bescanvi d’informació en l’àmbit internacional 
i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats policíaques d’altres paï-
sos. La Generalitat, d’acord amb l’Estat, ha d’ésser present en els grups de treball de 
col·laboració amb les policies d’altres països en què participi l’Estat».
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L’article 149.1.2 de la Constitució espanyola estableix que l’Estat té competència 
exclusiva en matèria de nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d’asil, 
com també en matèria duanera.

D’acord amb la Llei orgànica 21/1986, del 13 de marc, de cossos i forces de se-
guretat de l’Estat, les competències policials en aquest àmbit corresponen al Cos 
Nacional de Policia, que és qui té assignat el control d’entrada i sortida del territori 
nacional d’espanyols i estrangers i el control dels visats que aquests estiguin obligats 
a tenir. Per tant, l’autoritat competent per a designar i comunicar a eu-LISA haurà 
d’ésser algun membre dels competents en matèria fronterera i de visats.

En matèria de seguretat pública tenen competència l’Estat, les comunitats autò-
nomes l’estatut d’autonomia de les quals ho preveu i han exercit aquesta previsió, i 
les entitats locals; no es produeix una unificació de totes les competències en una 
sola entitat. A més, no es dóna exclusivitat a favor de cap administració i això impli-
ca que cal actuar d’acord amb els principis de cooperació, col·laboració i informació 
recíproca.

L’article 12 de la Llei 101/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra, atribueix al Cos de Mossos d’Esquadra les funcions de policia 
de seguretat ciutadana. El caràcter finalista de les funcions de seguretat, el fet que 
els últims destinataris de l’activitat policial siguin els ciutadans, obliga la Policia 
de la Generalitat a operar, amb tots els altres cossos, d’acord amb els principis de 
cooperació, coordinació i col·laboració mútua. Coordinació, que, d’acord amb la ju-
risprudència del Tribunal Constitucional, no vol dir menyscabament o sostracció de 
les competències de les entitats coordinades, sinó informació recíproca i homogene-
ïtzació dels mitjans i els sistemes per a facilitar l’acció conjunta.

Per tot el que s’ha esmentat, tenint en compte les competències compromeses 
en el Reglament esmentat, per bé que l’Estat té competència exclusiva en matèria 
de nacionalitat, immigració, estrangeria i duanera, i que el Cos Nacional de Policia 
exerceix la competència de control d’entrada i sortida del territori nacional d’espa-
nyols i estrangers, i control de visats, aquestes competències han d’ésser exercides 
en cooperació i participació amb el Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de 
Catalunya d’acord amb el que estableix la normativa abans exposada.

II. Observacions (de tipus tècnic, jurídic o polític)
La Proposta de reglament constitueix un pas més dins l’estratègia de la Unió Eu-

ropea dirigida a una gestió integrada de les fronteres. S’estableix un Sistema d’En-
trades i Sortides (SES) que registri electrònicament el moment i el lloc d’entrada i 
sortida dels nacionals de països tercers admesos per a una estada de curta durada en 
l’espai Schengen i que calculi la durada de l’estada autoritzada.

El registre d’entrades i sortides ha de comptar amb l’ajut de la nova Agència Eu-
ropea per a la Gestió Operativa de Sistemes Informàtics de Gran Magnitud en l’Es-
pai de Llibertat, Seguretat i Justícia (eu-LISA).

El SES s’aplica als nacionals de països tercers admesos per a una estada curta a 
l’espai Schengen, i també als que tinguin denegat l’accés. L’objectiu és millorar la 
gestió de les fronteres exteriors, prevenir la migració irregular i facilitar la gestió 
dels fluxos migratoris. En particular, ha de contribuir a la identificació de qualsevol 
persona que no compleixi o hagi deixat de complir les condicions de durada de l’es-
tada en el territori dels estats membres.

La comprovació de les impressions dactilars del titular d’un visat es farà amb el 
Sistema d’informació de Visats (VIS), ja establert en una decisió del Consell de la 
Unió Europea (2004151 2lCE).

El SES serà un sistema central que gestionarà una base central informatitzada de 
dades alfanumèriques i biomètriques, una interfície nacional uniforme en cada estat 
membre, un canal segur de comunicació entre el SES central i el VIS central. Cada 
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estat membre haurà de connectar les seves infraestructures frontereres nacionals a 
la interfície nacional uniforme.

S’haurà de comunicar el SES amb el VIS per mitjà d’un canal de comunicació 
directa entre els sistemes centrals que permeti a les autoritats frontereres utilitzar 
el SES per a consultar el VIS, per a extraure dades del visat, comprovar-ne la vali-
desa, la identitat del titular, etcètera, o bé a l’inrevés: el VIS servirà per a consultar 
el SES amb l’objecte d’examinar les sol·licituds de visat i adoptar les decisions cor-
responents.

El Reglament estableix que tenen accés al SES les autoritats designades dels es-
tats membres i l’Oficina Europea de Policia (Europol). D’acord amb l’article 8 del 
Reglament, cada estat membre ha de designar les autoritats competents, incloses les 
frontereres, les autoritats d’immigració i les competents en matèria de visats, que 
són les que tenen accés al SES per a introduir, modificar, suprimir i consultar les 
dades. Aquesta llista d’autoritats competents ha d’ésser notificada per cada estat a 
l’eu-LISA.

Pel que fa a la fonamentació del principi de subsidiarietat, s’argumenta que l’ac-
ció de la Unió Europea, en aquest àmbit material, requereix un règim comú de nor-
mes harmonitzades sobre els registres de les denegacions d’entrada, travessada de 
fronteres i seguiment d’estades de curta durada autoritzades per al conjunt de l’espai 
Schengen. Des d’aquesta perspectiva, la proposta considera que aquest objectiu no 
es pot assolir suficientment per mitjà d’un enfocament de cada estat membre.

Atès que es tracta d’una mesura en un àmbit atribuït expressament a la compe-
tència de les institucions de la Unió pels tractats, i en què el valor afegit i la neces-
sitat d’acció de la Unió resten garantits, es pot concloure que la proposta s’adequa al 
principi de subsidiarietat.

III. Conclusió
El Parlament de Catalunya conclou el següent: 
El projecte d’acte legislatiu s’ajusta al principi de subsidiarietat.
No obstant això, les administracions regionals amb competències afectades per 

les disposicions de la proposta haurien de participar en els procediments establerts.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de 
línies de P3 a la Llagosta
250-00184/11

RETIRADA

Retirada pel GP PPC (reg. 28529).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a 
l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00311/11

RETIRADA

Retirada pel GP PPC (reg. 28086).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

PROPOSTES DE COMPAREIXENÇA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 18.05.2016

Grup Parlamentari Socialista
Proposta de compareixença de Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic de dret civil 

de la Universitat Rovira i Virgili (tram. 352-00172/11)
Proposta de compareixença de Francesc Boronat i Sans, president de Joves Agri-

cultors i Ramaders de Catalunya (tram. 352-00173/11)
Proposta de compareixença de Sergi Marí Pons, coordinador de la Xarxa de 

Custòdia del Territori (tram. 352-00279/11)

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta de compareixença de Juan Gómez Martínez, notari (tram. 352-

00216/11)
Proposta de compareixença de Joaquim Llimona Balcells, advocat i professor de 

dret comunitari europeu de la Universitat de Barcelona (tram. 352-00217/11)
Proposta de compareixença de Susana Navas Navarro, catedràtica de dret civil 

de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 352-00218/11)
Proposta de compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor de dret mercan-

til de la Universitat de Barcelona (tram. 352-00219/11)
Proposta de compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic de dret civil 

de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 352-00220/11)

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta de compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor titular de dret 

mercantil de la Universitat de Barcelona (tram. 352-00261/11)
Proposta de compareixença de Nicolás Nogueroles Peiró, registrador de la Pro-

pietat i professor de dret civil (tram. 352-00262/11)
Proposta de compareixença de Salvador Durany Pich, professor de dret civil 

(tram. 352-00263/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió de Justícia, 26.05.2016, DSPC-C 139

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades 
Compareixença de Francesc Boronat i Sans, president de Joves Agricultors i Ra-

maders de Catalunya (tram. 353-00099/11)
Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari (tram. 353-00100/11)
Compareixença de Joaquim Llimona Balcells, advocat i professor de dret comu-

nitari europeu de la Universitat de Barcelona (tram. 353-00101/11)
Compareixença de Susana Navas Navarro, catedràtica de dret civil de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (tram. 353-00102/11)
Compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor de dret mercantil de la Uni-

versitat de Barcelona (tram. 353-00103/11)



BOPC 146
2 de juny de 2016

3.01.01. Projectes de llei 17 

Compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic de dret civil de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (tram. 353-00104/11)

Compareixença de Nicolás Nogueroles Peiró, registrador de la propietat i profes-
sor de dret civil (tram. 353-00105/11)

Compareixença de Salvador Durany Pich, professor de dret civil (tram. 353-
00106/11)

Compareixença de Sergi Marí Pons, coordinador de la Xarxa de Custòdia del 
Territori (tram. 353-00107/11)

Aportacions per escrit d’organitzacions i grups socials acordades
Aportació escrita de Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic de dret civil de la Uni-

versitat Rovira i Virgili (tram. 343-00001/11)

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic
200-00007/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 28150; 28210; 28875; 28994; 29022 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 01.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 28150)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic (tram. 200-00007/11).

Esmena 1, GP C’s
A la totalitat
De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 28210)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, admi-
nistratives, financeres i del sector públic (tram. 200-00007/11).

Esmena 1, GP CSP
A la totalitat
De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 28875)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic (tram. 200-00007/11).

Esmena 1, GP SOC
A la totalitat
De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 28994)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic (tram. 200-00007/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
A la totalitat
De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 29022)

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

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament 
del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, ad-
ministratives, financeres i del sector públic (tram. 200-00007/11).

Esmena 1, GP PPC
A la totalitat
De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 03.06.2016 al 16.06.2016).
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 03.06.2016 al 16.06.2016).
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00031/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 03.06.2016 al 16.06.2016).
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de 
préstec
202-00032/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 28338 i 28807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

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

amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenta la propo-
sició de llei següent: 

Llei del dret d’accés dels ciutadans als llibres de text mitjançant un 
sistema de préstec

Exposició de motius
L’accés a l’educació de qualitat i en condicions d’igualtat és un objectiu primor-

dial dels poders públics. La dificultat a l’accés dels llibres de text necessaris per a 
desenvolupar els programes educatius erosiona la igualtat i la qualitat en l’accés a 
l’educació.
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Es per això que es proposa posar remei a aquesta situació amb, entre d’altres 
mesures, el dret d’accés a l’ús de llibres mitjançant sistemes de préstec que siguin 
responsabilitat dels centres docents.

Exposició de motius 
En els últims anys, dues circumstancies han provocat que l’accés als llibres de 

text per les famílies sigui més difícil i costosa. En primer lloc, cal destacar l’afebli-
ment i la desaparició de molts dels programes d’ajuda pública que tenien per finalitat 
assolir l’efectivitat del dret d’accés als llibres de text. En segon lloc, cal destacar que 
a la pèrdua de poder adquisitiu o fins i tot la seva absoluta desaparició a conseqüèn-
cia de la situació d’atur que pateixen molts ciutadans a conseqüència de la situació 
de crisi econòmica ha comportat un increment relatiu del cost dels llibres de text 
utilitzats pels alumnes de l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria.

L’increment relatiu ha comportat per molt ciutadans l’impossibilitat d’accedir 
directament o d’oferir als seus fills l’ús dels llibres de texts necessaris per a l’asso-
liment dels coneixements i les habilitats necessàries per a completar els estudis que 
cursen. Aquesta situació és indesitjable socialment, posa en perill l’efectivitat del 
dret fonamental a l’educació de qualitat i en condicions d’igualtat (article 27 de la 
Constitució Espanyola i article 21 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) i perpetua 
situacions de desigualtat socioeconòmiques injustes. 

Per tot això i tenint en compte el deure dels poders públics de posar remei a si-
tuacions com les descrites, aquesta llei reconeix el dret de tots els ciutadans d’accés 
als llibres de text mitjançant serveis de préstec gratuït i reconeix el dret dels centres 
docents, en el marc de la seva autonomia, a crear sistemes de préstec de llibres de 
text. Aquests dos drets es reforcen amb un sistema de finançament públic que garan-
teixi l’accés universal i gratuït a tots els ciutadans, especialment, als infants i nens, 
l’accés efectiu als llibres de text necessaris per l’adequat seguiment dels currículums 
educatius corresponents.

Tenint en compte el fracàs d’altres iniciatives públiques recents és imprescindi-
ble dotar als sistemes de préstecs de llibres de text tant dels recursos materials, tèc-
nics com personals necessaris. Així mateix i per tal de garantir la utilitat d’aquests 
sistemes és necessari que es sotmetin al principi de transparència, el qual comporta 
submissió a avaluacions i auditories degudes.

Així mateix i pels indesitjables efectes que provoca la seva desaparició o el seu 
afebliment, és convenient fomentar el manteniment i la sostenibilitat dels sistemes 
de préstec mitjançant mecanismes que garanteixin el bon ús i el bon estat dels lli-
bres que s’incorporen a aquests i que coresponsabilitzen l’alumne i en el seu cas, al 
seu entorn familiar, per tal d’obtenir els màxims nivells de qualitat del servei. No 
obstant, aquests mecanismes de coresponsabilitat es modulen en funció de la capa-
citat econòmica dels ciutadans.

A més a més s’incentiva fiscalment l’aportació privada de recursos als sistemes 
de préstecs de llibres de text i s’estableixen mesures de coordinació a desenvolupar 
per part dels poders públics per tal d’aprofitar les sinergies que poden sorgir de la 
creació d’aquests sistemes pels diversos centres docents.

Títol preliminar

Article 1. Objecte 
Aquesta llei té com a objectiu assolir la màxima gratuïtat possible dels llibres de 

text als alumnes dels ensenyaments d’Educació Primària i l’Educació Secundària 
Obligatòria i en el seu cas, el màxim abaratiment possible del seu cost.

Article 2. Definicions
«Libres de text»: s’entén per llibre de text tot material de caràcter permanent, 

amb forma tangible o intangible, autosuficient, adequat i especialment destinat a 
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ésser emprat per l’alumnat en el desenvolupament del contingut del currículum i els 
programes acadèmics dels ensenyaments que cursen.

Article 3. Principis 
1. Per tal d’assolir l’objectiu d’aquesta norma, es tindrà en consideració el princi-

pi de màxima eficàcia en l’assignació dels recursos públics.
2. Pel que fa, al sistema de préstec de llibres de text, aquest haurà de respondre 

als següents principis inspiradors: 
– Foment d’actitud de respecte, compromís i responsabilitat per part de l’alumnat 

i en el seu cas, el seu entorn familiar.
– Foment de la col·laboració entre el centre docent i l’entorn familiar de l’alumnat.
– Foment la llibertat de càtedra, l’autonomia dels centres docents i la responsa-

bilitat en l’exercici de la funció educativa amb el medi ambient i la situació socioe-
conòmica.

Títol I. Dels drets dels ciutadans i els centres docents

Article 4. Mesures per assolir la gratuïtat i abaratiment del cost dels 
llibres de text 
Amb l’objectiu d’assolir la gratuïtat i l’abaratiment del cost dels llibres de text 

per a les famílies, es reconeixen dos drets essencials: el dret dels ciutadans accedir 
als llibres de text mitjançant un sistema de préstec i el dret dels centres docents de 
creació i manteniment d’un sistema de préstec de llibres de text.

Article 5. Del dret dels ciutadans a accedir a l’ús dels llibres de text 
mitjançant un sistema de préstec 
Tots els ciutadans tindran dret, en els termes previstos en aquesta llei i la seva 

normativa de desenvolupament, a accedir a l’ús dels llibres de text disponibles en els 
sistemes de préstecs establerts i mantinguts pels centres docents.

Article 6. Del dret a establir un sistema de préstec de llibres de text 
Els centres docents que imparteixin ensenyaments d’Educació Primària i l’Edu-

cació Secundària Obligatòria, en el marc de la seva autonomia, tindran dret a esta-
blir un sistema de préstec de llibres de text que sigui una alternativa efectiva a l’ad-
quisició privada de la propietat dels mateixos.

Article 7. Requisits i condicions d’accés al sistema de préstec de llibres 
de text
1. Per tal d’exercir el seu dret a establir i mantenir un sistema de préstec de lli-

bres de text, bastarà amb que el centre docent corresponent comuniqui la seva vo-
luntat al Departament d’Ensenyament.

2. La implantació i el manteniment d’un sistema de llibres de text comportarà pel 
centre docent el deure d’elaborar i executar un programa que asseguri, de conformi-
tat amb aquesta llei i la normativa que la desenvolupi, la disponibilitat dels recursos 
materials i humans necessaris per a l’efectivitat de l’esmentat sistema.

3. Tots els llibres de text inclosos en el sistema de préstec de llibres de text esta-
rà identificat amb l’International Standard Book Number (ISBN) i s’inclourà en el 
Catàleg Col·lectiu de Centres Docents.

4. No obstant, el Departament d’Ensenyament facilitarà els mitjans humans i 
materials necessaris i l’assistència tècnica necessària per tal que els centres docents 
puguin establir el sistema de préstec de llibres. En aquest sentit, el Departament de-
senvoluparà un model de sistema de préstec que podrà ser adoptat i adaptat segons 
el previst en aquesta llei pels centres docents. 
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Article 8. Del sistema de préstec de llibres de text 
1. El sistema de préstec de llibres de text serà essencialment gratuït. En tot cas, 

es garanteix que el dret d’accés dels ciutadans al sistema de préstec de llibres de 
text és gratuït.

2. Els centres docents tindran i mantindran la propietat dels llibres de text o la 
facultat d’ús dels mateixos sobre tots aquells llibres de text que s’incorporin al sis-
tema de préstec dels llibres.

3. L’alumne adherit al sistema de préstec tindrà dret a l’ús dels llibres de text dis-
ponibles al sistema de préstec per a tota la durada del corresponent curs acadèmic.

4. L’alumne adherit al sistema de préstec ha de fer-ne un ús adequat i responsa-
ble dels llibres de text que li hagin estat prestats, tot conservant-los en el millor estat 
possible fins el moment de finalització del préstec.

5. Seran causes de finalització del préstec les següents: 
– L’ús indegut i irresponsable del sistema de préstec.
– La baixa voluntària o involuntària del centre escolar.
– El trasllat de centre escolar.
6. Quan concorri una causa de finalització del préstec, l’alumne haurà de retor-

nar immediatament els llibres de text que tingués en préstec.
7. En cas d’impossibilitat de retorn dels llibres en préstec o pel cas que els llibres 

retornats estiguessin en un estat de deteriorament superior al raonablement esperat, 
l’alumne i els majors d’edats responsables dels seus actes hauran de compensar mo-
netàriament al sistema de préstec del centre docent pel valor de recanvi dels llibres.

8. L’establiment i desenvolupament del sistema de préstec requerirà la implemen-
tació d’un sistema d’informació eficaç i suficient per els alumnes i els majors d’edats 
dels que depenguin aquests on s’incloguin els drets i deures que implica la condició 
d’usuari o beneficiari del sistema de préstec, amb especial èmfasis al règim econò-
mic del sistema de préstec.

9. El centre responsable del sistema de préstec haurà de publicar al seu web i al 
taulell d’anuncis els termes i condicions aplicables al sistema de préstec de llibres 
de text. Així mateix, el centre responsable remetrà cada vegada que actualitzi els 
esmentats termes i condicions al Departament d’Ensenyament.

10. El centre docent responsable del sistema de préstec, haurà de garantir, l’ac-
ceptació per part dels majors d’edat dels que depenguin els alumnes dels termes i 
condicions del sistema de préstec aplicable.

Article 9. De les garanties del compliment dels deures i obligacions dels 
usuaris del sistema de préstec de llibres de text
1. El centre docent responsable del sistema de préstec de llibres de text, haurà, 

d’establir mecanismes de garantia efectius que assegurin el màxim compliment de 
les obligacions i deures per part dels usuaris.

2. En tot cas, el centre docent responsable del sistema de préstec de llibres de 
text, establirà a càrrec de l’usuari i els majors d’edat que el representin l’obligació de 
dipositar en garantia dels seus deures i obligacions una quantia monetària mínima 
que en cap cas superarà el tres per cent del valor dels llibres de text.

3. Un cop finalitzat el període de préstec corresponent i retornats els llibres en 
estat adequat de conservació o compensat monetàriament el centre docent per l’in-
degut menyscapte, el centre docent responsable del sistema de préstec de llibres de 
text haurà de retornar les quanties dipositades en el termini màxim de deu dies hà-
bils.

4. Estaran exempts de realitzar el dipòsit en garantia anteriorment esmentada, els 
alumnes, usuaris del sistema de préstec de llibre de text, que: 

– depenguin d’una unitat familiar: 
(i) en la que tots els seus membres estigui a l’atur 
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(ii) en la que tots els seus membres percebi subsidis o prestacions socials de sub-
sistència

(iii) en la que la suma de totes les rendes no superi el resultat de multiplicar per 
dos el salari mínim interprofessional anual.

– Siguin orfes o estiguin en situació d’acollida o la guarda i custodia sigui exer-
cida per un administració pública i no disposin de patrimoni propi suficient.

5. L’obligació de realitzar el dipòsit en garantia anteriorment esmentada serà bo-
nificada en un 90 per cent als usuaris del sistema de préstec de llibre de text, que: 

– Depenguin d’una unitat familiar que tingui una renda neta anual inferior a la 
mitjana neta anual per llar de Catalunya.

6. L’incompliment reiterat o greu dels deures i les obligacions dels usuaris o dels 
seus pares o representants legals de les mateixes comportarà un criteri negatiu de 
prioritat als efectes del seu dret a l’elecció de centre dins l’oferta educativa dispo-
nible.

Article 10. De la contribució dels usuaris al manteniment i sosteniment 
del sistema de préstec de llibres de text 
1. Els usuaris del sistema de préstec de llibres de text hauran de contribuir al 

manteniment i sosteniment del propi sistema.
2. El centre responsable establirà una quota per curs acadèmic a satisfer per 

l’usuari del sistema de préstec en concepte de manteniment i sosteniment del siste-
ma de préstec de llibres de text. En cap casa, la quota anual a satisfer superarà un 
cinc per cent del cost dels llibres en préstec.

3. Estaran exempts de pagar la quota de manteniment i sosteniment, els usuaris,, 
els alumnes, usuaris del sistema de préstec de llibre de text, que: 

– depenguin d’una unitat familiar: 
(iv) en la que tots els seus membres estigui a l’atur 
(v) en la que tots els seus membres percebi subsidis o prestacions socials de sub-

sistència
(vi) en la que la suma de totes les rendes no superi el resultat de multiplicar per 

dos el salari mínim interprofessional anual.
– Siguin orfes o estiguin en situació d’acollida o la guarda i custodia sigui exer-

cida per un administració pública i no disposin de patrimoni propi suficient.
7. L’obligació de pagar la quota de manteniment i sosteniment serà bonificada 

en un noranta-cinc per cent als usuaris del sistema de préstec de llibre de text, que: 
– Depenguin d’una unitat familiar que tingui una renda neta anual inferior a la 

mitjana neta anual per llar de Catalunya.
4. El pagament de la quota de manteniment i sosteniment del sistema de prés-

tec de llibres de text podrà ésser diferit en diversos terminis. En tot cas, la quota de 
manteniment haurà d’ésser pagada abans de la finalització del curs acadèmic en el 
que s’hagués meritat. 

Article 11. Procediment per a ésser beneficiari de les exempcions i 
bonificacions previstes en aquesta llei 
1. Per tal d’acreditar els requisits previstos en aquesta llei per a ésser conside-

rat beneficiari de les exempcions i bonificacions del dipòsit en garantia i la quota 
de manteniment i sosteniment, els membres de la unitat familiar de la que depèn 
l’alumne usuari del sistema de préstec de llibres, realitzaran una declaració respon-
sable indicant la concurrència dels requisits i podran triar entre: 

– Aportar la documentació que acrediti objectivament la concurrència dels re-
quisits previstos 

– Autoritzar al centre docent i el Departament d’Ensenyament per tal de que ac-
cedeixin a les dades públiques de les que disposin altres administracions públiques.
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2. S’entendran concurrents els requisits previstos en aquesta llei quan es demos-
tri que aquests concorrien el trenta-un de desembre immediatament anterior a la 
data de sol·licitud d’exempció i bonificació.

3. La denegació d’una bonificació o exempció haurà basar-se en l’incompliment 
d’algun dels requisits previstos en aquesta llei i haurà de motivar-se degudament. 
Davant d’una denegació, l’interessat podrà interposar recurs de reposició davant del 
centre docent responsable del sistema de préstec de llibres de text i/o recurs d’alçada 
davant el Departament d’Ensenyament.

Article 12. Transparència en el sistema de préstecs de llibres de text 
1. Els centres docents responsables d’un sistema de préstec de llibres de text apli-

caran en el seu funcionament el principi de transparència en la prestació del servei.
2. Els centres docents responsables d’un sistema de préstec de llibres de text, 

aprofitant la infraestructura del Catàleg Col·lectiu de Centres Docents, disposaran 
d’una eina telemàtica única que els hi permeti enregistrar totes les dades disponibles 
relatives a la prestació del servei com per exemple, el número de llibres en préstec, 
el número total d’usuaris, etc. Aquesta eina telemàtica i única haurà de permetre 
l’interconnexió simultània a tots els centres docents entre ells i amb el Departament 
d’Ensenyament.

3. Els centres docents responsables d’un sistema de préstec de llibres de text po-
saran a disposició dels usuaris d’aquest i en el seu cas, del seu entorn familiar, un 
mitjà o mitjans, inclosos els telemàtics, sobre l’estat dels seus llibres en préstecs, 
l’estat de compliment de les seves obligacions i tot aquella informació del sistema 
rellevant o que li pugui resultar convenient conèixer. 

Article 13. Funcions del Departament d’Ensenyament en la 
implementació i manteniment del sistema de préstec de llibres de text 
1. El Departament d’Ensenyament haurà de: 
I) Vetllar per la màxima eficàcia i transparència dels sistemes de préstec de lli-

bres de text.
II) Mantenir el Catàleg Col·lectiu de Centres Docents.
III) Mantenir el software necessari i la infraestructura necessària per a permetre 

als centres docents la prestació del servei de préstec de llibres de text conforme al 
principi de transparència. 

IV) Assistir tècnica i personalment als centres docents per tal d’ajudar-los a do-
nar compliment a les càrregues, deures i obligacions que pot comportar la imple-
mentació i manteniment d’un sistema de préstec de llibres de text.

V) Vetllar pel compliment dels deures i obligacions tants dels centres docents 
responsables dels sistema de préstec de llibres de text com dels usuaris del mateix.

VI) Auditar contínuament i en tot cas, com a mínim una vegada a l’any, el règim 
econòmic dels centres docents relatius al sistema de préstec de llibres de text.

VII) Vetllar per la realitat de les aportacions realitzades per entitats públiques o 
privades al pressupost dels centres docents responsables de la gestió de sistemes de 
préstec de llibres de text.

VIII) Conservar les memòries elaborades pel centres docents sobre la situació 
del sistema de préstec de llibres de text. 

IX) Elaborar i publicar una llista actualitzada dels centres docents que tinguin 
un sistema de préstec de llibres de text. Aquesta llista s’actualitzarà com a mínim 
una vegada a l’any.

X) Estudiar i prevenir una modificació substancial de la demanda dels serveis 
del sistema de préstec de llibres de text i en el seu cas, advertir als possibles centres 
docents afectats.

XI) Facilitar el trasllat de llibres excedents entre centres.
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XII) Elaborar anualment una memòria d’avaluació de l’efectivitat dels sistemes 
de préstec de llibres de text que estiguin en marxa, tot detectant les deficiències i 
proposant les millores necessàries per a posar remei a les mateixes.

Títol II. Del règim de finançament i dotació del sistema de préstec de 
llibres de text 

Article 14. Finançament i dotació material del sistema de préstec de 
llibres de text 
1. El finançament necessari per a la implantació i el manteniment del sistema 

préstec de llibres de text es durà a terme amb càrrec al pressupost dels propis cen-
tres docents.

2. Les partides del pressupost dels centres docents per aquesta finalitat es pot 
dotar amb tots o qualsevol dels següents mitjans: 

1) Amb càrrec al patrimoni propi del centre docent.
2) Amb càrrec al finançament públic concedit per les diferents administracions 

publiques.
3) Amb càrrec al finançament privat concedit per persones físiques o jurídiques 

públiques o privades.
4) Amb càrrec a les dotacions generals o específiques concedides per les dife-

rents administracions públiques.
5) Amb càrrec a les donacions o liberalitats de persones públiques o privades.
3. La implantació i el manteniment del sistema de préstec de llibres de text tam-

bé es pot dur a terme amb la utilització de les aportacions dineràries o no dineràries, 
gratuïtes u oneroses, que puguin fer les persones físiques o jurídiques.

Article 15. Finançament públic 
1. La llei de Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya haurà d’in-

cloure en cada exercici les partides econòmiques necessàries pel finançament del 
sistema préstec de llibres de text previst a aquesta llei, de conformitat amb el que 
s’estableixi reglamentàriament.

Article 16. Incompatibilitat condició d’usuari amb altres ajudes que 
tinguin per finalitat l’accés els llibres de text 
1. La condició d’usuari en un sistema préstec de llibres de text és incompatible 

amb la percepció de qualsevol ajuda pública o privada que tingui per finalitat l’accés 
als llibres de text.

2. No obstant, el previst en l’apartat anterior, l’usuari en un sistema de préstec 
de llibres de text autoritzarà al centre docent responsable del mateix a percebre de 
l’entitat o persona que li pugui concedir un import de les ajudes equivalent al cost 
d’adquisició o reemplaçament dels llibres de text dels que hagi adquirit la facultat 
d’ús en virtut del sistema de préstec de llibres. Així mateix i pel cas que l’ajuda en 
qüestió fos incompatible amb la condició d’usuari d’un sistema de préstec de llibres, 
l’usuari autoritzarà al centre responsable del sistema a retornar qualsevol possible 
excedent de la mateixa a l’organisme o entitat que li hagi concedit. 

3. L’usuari d’un sistema de préstec autoritzarà al centre responsable a realitzar 
tots els tràmits que siguin necessaris per a l’efectivitat de la incompatibilitat en els 
termes anteriorment esmentats.

4. En tot cas, el centre docent responsable, amb l’assistència del Departament 
d’Ensenyament, exercirà les seves funcions donant preferència a l’interès de l’usuari, 
de manera diligent i accedint i tractant les dades personals del mateixa que siguin 
necessàries de conformitat amb el principi de qualitat en el tractament de dades 
personals.
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Títol III. De la supervisió i avaluació dels sistemes de préstec de llibres 
de text

Article 17. Supervisió del sistema de préstec de llibres de text
1. Els centres docents, en el marc de la seva autonomia, hauran de dissenyar, 

aprovar, implementar i publicar un mecanisme integral de supervisió del sistema de 
préstec de llibres de text.

2. El mecanisme integral de supervisió haurà de vetllar pel bon funcionament i 
l’eficàcia del sistema de préstec de llibres de text.

3. El mecanisme integral de supervisió haurà de vetllar per atendre les reclama-
cions i suggeriments dels òrgans de participació i en el seu cas, els pares i mares i 
les seves associacions. 

4. En tot cas, els centres docents nomeran al menys una persona responsable de 
la supervisió ordinària del sistema de préstec de llibres de text.

5. La comptabilitat relativa al sistema de préstec de llibres de text haurà de dur-
se i reflectir-se de manera separada.

6. Així mateix, tant els ingressos que rebi com les despeses que realitzi el centre 
docent relatius al sistema de préstec de llibres es realitzarà mitjançant un compte 
corrent diferent a la resta de comptes corrents titularitat del compte.

Article 18. Avaluació del sistema de préstec de llibres de text
1. Els centres docents hauran d’elaborar per a cada curs escolar una memòria es-

pecífica sobre el funcionament i l’eficàcia del sistema de préstec de llibres.
2. La memòria haurà de contenir necessàriament tots aquells elements necessaris 

per a mostrar la imatge fidel de l’estat del sistema de préstec i la seva eficàcia com a 
mecanisme per a garantir l’accés als llibres de text.

3. La memòria haurà de contenir necessàriament els següents continguts: 
– Número total de llibres disponible del sistema de préstec de llibres de text del 

centre.
– Número total de llibres prestats durant el curs acadèmic.
– Número d’alumnes beneficiaris del sistema de préstec de llibres de text.
– Número total d’alumnes del centre docent.
– Número de llibres incorporats al sistema de préstec durant el curs acadèmic, 

amb indicació del títol pel qual s’incorpora i el règim econòmic de la seva incorpo-
ració.

– Número de llibres amortitzats amb indicació del motiu de la seva amortització 
i en el seu cas, la seva destinació.

– Número de llibres excedents disponibles.
– El percentatge de cobertura del servei de préstec en funció de la demanda existent.
– Pressupost destinat a la implantació i el manteniment del sistema de préstec de 

llibre de text amb indicació de l’origen de les partides o actius utilitzats i el seu destí. 
– Detall dels contractes i convenis utilitzats per a la implantació i manteniment 

del sistema de préstec.
– Avaluació dels mecanismes de garantia del compliment de les obligacions dels 

alumnes beneficiaris del sistema de préstec de llibres de text.
4. L’elaboració de la memòria és responsabilitat dels òrgans de direcció dels cen-

tres docents.
5. Un cop elaborada, la memòria s’ha de: i) posar a disposició dels òrgans de par-

ticipació dels centres ii) publicar i mantenir publicada a la web del centre iii) reme-
tre al Departament d’Ensenyament 

Disposició addicional primera
El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos 

la normativa necessària per a l’efectivitat dels drets previstos en aquesta llei i asse-
gurarà la possibilitat que els centre docents puguin engegar els sistemes de préstec 
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de llibres de textos abans de l’inici del curs escolar que s’iniciï immediatament des-
prés de l’entrat en vigor d’aquesta llei.

Disposició addicional segona
Mitjançant aquesta llei es crea Catàleg Col·lectiu de Centres Docents, mitjançant 

al qual es catalogaran tots els llibres incorporats ens sistemes de préstec de llibres 
de text i es donarà accés per a conèixer la seva disponibilitat als centres docents in-
teressats.

Disposició addicional tercera
S’introdueix una deducció de la quota íntegra autonòmica de l’Impost sobre la 

Renda de Persones Físiques del 85 per cent de l’import de les quanties dineràries, 
amb una base màxima de 5.000 euros, donades als centres docents que haguessin 
tingut com a finalitat dotar de mitjans materials els seus sistemes de préstec de lli-
bres de text.

Disposició addicional quarta
El Departament d’Ensenyament avaluarà anualment la conveniència de contrac-

tar i mantenir contractada una assegurança global dels danys que els llibres de text 
incorporats a sistemes de préstec puguin patir a conseqüència de la seva utilització 
per l’alumnat.

El resultat de l’avaluació i la fonamentació de la mateixa es publicarà i es man-
tindrà publicada pel Departament al seu web.

Disposició addicional cinquena
El Departament d’Ensenyament convocarà, al menys, cada tres anys un concurs 

públic per tal de garantir als centres docents amb el menor cost possible l’accés a 
comptes bancaris que els faciliti porta de manera separa la comptabilitat dels siste-
mes de préstec de llibres de text.

Disposició final primera
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, llevat de les mesures que comportin un augment de crè-
dits o una disminució d’ingressos amb relació al pressupost vigent, que no entraran 
en vigor, en la part que comporti aquesta afectació pressupostària, fins a l’exercici 
pressupostari següent al de l’entrada en vigor.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

3.01.10. Propostes de normes de règim interior

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

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA

Mesa del Parlament, 24.05.2016

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de maig de 2016, d’acord 
amb l’article 15 del Reglament del Parlament i la lletra f de l’apartat 2 de la dispo-
sició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, ha aprovat la Proposta de Codi de con-
ducta dels membres del Parlament de Catalunya, als efectes que sigui tramitada per 
la Comissió del Reglament.
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Proposta de Codi de conducta dels membres del Parlament de 
Catalunya

Preàmbul
El títol V de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la in-

formació pública i bon govern, estableix els principis ètics i les regles de conducta 
bàsics als quals han d’ajustar llur actuació els alts càrrecs de la Generalitat i disposa 
que les institucions i els organismes públics compresos en l’àmbit d’aplicació de la 
llei elaborin un Codi de conducta que concreti i desenvolupi aquells principis d’ac-
tuació, n’estableixi d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències que pot 
tenir incomplir-los.

La disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014 regula el règim específic del 
Parlament de Catalunya en matèria de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, en el qual s’inclou el desenvolupament de les regles de bon govern en 
l’àmbit parlamentari, que el mateix Parlament ha d’establir d’acord amb el principi 
d’autonomia institucional que li reconeix l’article 58.1 de l’Estatut.

La reforma del Reglament del Parlament per adaptar-lo als requeriments de la 
Llei de transparència introdueix, entre els deures dels diputats, diverses obligacions 
en matèria de bon govern i estableix també que el Parlament elabori i aprovi un codi 
de conducta amb el contingut mínim que determina l’article 15 del Reglament.

Les regles de bon govern, entre les quals destaca de manera especial el Codi de 
conducta, són una exigència derivada d’una demanda social de més transparència 
que ha de garantir, com a element essencial, que les persones que exerceixen càrrecs 
públics electes siguin un exemple referencial de bona praxi en l’exercici al màxim 
nivell de la funció representativa i de servei públic.

L’elaboració de codis de conducta en l’àmbit parlamentari té nombrosos refe-
rents, especialment en l’àmbit del dret comparat de les democràcies occidentals i de 
la Unió Europea. També hi ha informes i llibres blancs en aquesta matèria que re-
comanen l’aplicació de mesures de bon govern i regles ètiques pensades per assolir 
les màximes expectatives socials d’un capteniment exemplar dels càrrecs públics i, 
de manera especial, dels membres de les cambres legislatives.

Els codis de conducta s’han vist molt sovint com a meres declaracions progra-
màtiques, no s’han percebut com a veritables regles obligatòries de conducta i amb 
unes garanties efectives de control i exigència. Però aquesta percepció ha de can-
viar forçosament amb l’entrada en vigor de la Llei de transparència, perquè el seu 
contingut posa en relleu un canvi substancial en la manera de valorar els codis de 
conducta.

Els codis de conducta no poden tenir un valor merament declaratiu, de desig o de 
recomanació i s’han de convertir en instruments de contingut vinculant, que tinguin 
com a objectiu garantir la integritat, l’honorabilitat, la transparència i la responsa-
bilitat dels càrrecs públics electes. Aquest canvi d’enfocament es produeix perquè 
els codis esdevenen instruments d’existència obligatòria, que tenen com a finalitat 
desplegar i concretar les regles de conducta que estableix la Llei de transparència i 
han de determinar les conseqüències d’incomplir-les.

Aquest Codi de conducta aborda tots els àmbits essencials que integren el con-
cepte de bon govern. En primer lloc, defineix els principis bàsics als quals els dipu-
tats han d’ajustar sempre llur actuació, entre els quals cal destacar els d’integritat, 
honorabilitat, objectivitat, imparcialitat, transparència, responsabilitat i austeritat. 
En segon lloc, estableix les regles bàsiques del capteniment dels càrrecs electes en-
vers els ciutadans, els empleats públics, les altres institucions i els mitjans de co-
municació. Finalment, complementa el règim d’incompatibilitats per raó del càrrec 
definit per la llei, regula les situacions de conflicte d’interessos i estableix les conse-
qüències d’un eventual incompliment.
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Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte
El Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya té com a objec-

te desplegar el mandat de l’article 15 del Reglament del Parlament en aplicació de 
l’apartat 2.f de la disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 29 de desem-
bre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 2. Àmbit d’aplicació
El Codi de conducta s’aplica als diputats del Parlament de Catalunya.

Capítol II. Principis generals d’actuació i d’exercici del càrrec

Article 3. Interès públic
1. Els diputats del Parlament han d’exercir els drets i complir els deures inherents 

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

cercar o d’obtenir qualsevol mena de recompensa o de benefici particular o de ter-
cers que no tingui caràcter general, directe o indirecte.

Article 4. Integritat i honestedat
1. Els diputats del Parlament han d’exercir sempre llurs atribucions amb integri-

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

2. Els diputats del Parlament tenen l’obligació de declarar qualsevol interès pri-
vat que pugui tenir relació amb llurs activitats públiques i han d’adoptar totes les 
mesures necessàries per a evitar d’incórrer en cap situació de conflicte d’interessos.

Article 5. Transparència
Els diputats del Parlament han d’actuar d’acord amb el principi de transparència 

i han de complir les obligacions d’informació i de publicitat relatives a l’exercici del 
càrrec.

Article 6. Austeritat i retiment de comptes
1. Els diputats del Parlament i els grups parlamentaris han de gestionar els recur-

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

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

Article 7. Actitud exemplar
1. El capteniment dels diputats del Parlament ha de respondre sempre a la con-

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

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

3. Els diputats del Parlament han de tenir un tracte adequat i respectuós amb to-
tes les persones que presten serveis al Parlament. Aquest tracte ha de respectar sem-
pre els drets que els Estatuts del règim i el govern interiors reconeixen al personal 
al servei del Parlament.

Article 8. Relacions amb els mitjans de comunicació
1. Els diputats del Parlament han de col·laborar amb els mitjans de comunicació 

en benefici del dret a la informació i del dret dels ciutadans a poder tenir una opi-
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nió informada. El deure de col·laboració no inclou les informacions confidencials o 
sobre les quals el Reglament o les lleis estableixen una restricció en interès d’altres 
drets o béns jurídics.

2. En les compareixences públiques davant els mitjans de comunicació, els di-
putats del Parlament han de tenir cura de l’actitud, el llenguatge emprat i el tracte 
envers els professionals de la informació i també les altres persones que hi són pre-
sents, amb la finalitat de preservar la dignitat de la institució parlamentària.

Article 9. Publicitat de l’agenda parlamentària 
1. Els diputats del Parlament han de fer pública llur agenda parlamentària en el 

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

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

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

Article 10. Treball parlamentari
1. Els diputats del Parlament tenen el deure d’assistir a les reunions, les sessions, 

els debats i les votacions del Ple, de les comissions o dels altres òrgans parlamenta-
ris dels quals són membres.

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

3. Els diputats del Parlament han d’ésser especialment curosos i diligents en 
l’aplicació de les regles de cortesia i han de respectar les normes parlamentàries 
d’ordre i disciplina.

Article 11. Drets dels ciutadans i dels compareixents
1. Els diputats del Parlament han de respectar sempre els drets dels ciutadans als 

quals facin referència directa amb motiu de l’exercici del càrrec.
2. En el cas de compareixents o de candidats a ésser designats pel Parlament, els 

diputats han de formular les preguntes i fer les intervencions respectant sempre els 
drets fonamentals dels compareixents.

Capítol III. Règim d’incompatibilitats

Article 12. Règim general i declaracions
1. Els diputats del Parlament estan subjectes al règim d’incompatibilitats legal-

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

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

Article 13. Dedicació i retribució 
1. Els diputats del Parlament exerceixen el càrrec amb dedicació exclusiva, sens 

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

2. El reconeixement d’una situació de compatibilitat comporta els efectes retribu-
tius establerts legalment i, si escau, una reducció dels drets econòmics dels diputats 
del Parlament en funció de la naturalesa de l’activitat declarada compatible.
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Capítol IV. Conflicte d’interessos

Article 14. Disposició general
1. Els diputats del Parlament i els grups parlamentaris han de vetllar pel compli-

ment estricte dels preceptes i les regles que estableixen el Reglament del Parlament 
i aquest Codi de conducta en matèria de conflictes d’interessos.

2. Als efectes del que estableix aquest Codi de conducta, hi ha conflicte d’in-
teressos si es dóna un dels supòsits a què fa referència l’article 15 i es pot deduir 
raonablement que pot condicionar l’exercici del càrrec parlamentari en perjudici de 
l’interès general.

3. El que estableix l’apartat 2 no afecta en cap cas la participació i l’actuació dels 
diputats en l’exercici de la funció legislativa, llevat que es tracti d’iniciatives legisla-
tives amb objecte o contingut singular o particular. Tampoc no afecta l’exercici de 
les altres funcions parlamentàries si l’objecte o el contingut de la iniciativa legislati-
va té caràcter general o es refereix a un col·lectiu indeterminat de destinataris.

4. La situació de conflicte d’interessos comporta el deure d’abstenció del diputat 
en la presa de decisions que hi tinguin relació directa i la substitució del diputat en 
el tràmit parlamentari concernit.

Article 15. Interessos personals
Són interessos personals del diputat, a l’efecte del que estableix l’article 14: 
a) Els interessos propis.
b) Els interessos del seu entorn familiar, incloent-hi el cònjuge o el convivent 

amb una relació d’afectivitat anàloga i els parents fins al quart grau de consanguini-
tat o segon grau d’afinitat.

c) Els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organitza-
cions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals estigui vinculat per una 
relació laboral o professional mentre exerceix el mandat, si es tracta d’una activitat 
compatible, o en els tres anys anteriors a l’elecció.

d) Els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organitza-
cions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals els familiars a què fa refe-
rència la lletra b estan vinculats per una relació laboral o professional mentre exer-
ceix el mandat o en l’any anterior a l’elecció.

Article 16. Prevenció de conflictes d’interessos
1. Els diputats del Parlament, per mitjà de la Mesa del Parlament, poden dema-

nar un informe a la Comissió de l’Estatut dels Diputats si creuen que poden incórrer 
en una situació de conflicte d’interessos.

2. La Mesa del Parlament ha de demanar el parer de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats si ho considera necessari o si un diputat li ha expressat dubtes sobre la pos-
sibilitat d’estar inclòs en una situació de conflicte d’interessos.

Article 17. Declaració d’interessos econòmics
1. Els diputats del Parlament han de presentar a la Comissió de l’Estatut dels Di-

putats una declaració d’interessos econòmics.
2. La declaració d’interessos econòmics s’ha de presentar sota la responsabilitat 

personal dels diputats, amb la finalitat de preveure possibles conflictes d’interessos 
i de complir el principi de transparència.

3. La declaració d’interessos econòmics s’ha de mantenir actualitzada. És res-
ponsabilitat de cada diputat actualitzar la declaració en el termini d’un mes a comp-
tar del moment en què s’hagi produït qualsevol situació o canvi que afecti la decla-
ració.

4. La declaració d’interessos econòmics és complementària de la declaració d’ac-
tivitats i de béns que han de formular els diputats del Parlament d’acord amb el que 
estableix el Reglament del Parlament.



BOPC 146
2 de juny de 2016

3.01.10. Propostes de normes de règim interior 32

Article 18. Contingut de la informació
1. La declaració d’interessos econòmics ha de contenir una informació precisa i 

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

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

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

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

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

e) Les activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literà-
ries, artístiques, acadèmiques o d’assessoria, si la remuneració excedeix els 5.000 
euros anuals.

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

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

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

2. L’acompliment de les activitats a què fa referència l’apartat 1 s’entén, en qual-
sevol cas, sens perjudici de l’aplicació del règim d’incompatibilitats establert per als 
diputats del Parlament.

3. El Parlament ha de facilitar als diputats un model de declaració d’interessos 
econòmics a fi de garantir que segueixin la mateixa pauta quant al contingut, estruc-
tura i abast de la informació de la declaració.

Article 19. Publicitat de la informació
1. La informació de la declaració d’interessos econòmics és pública i s’hi ha de 

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

de la Transparència ha de recollir íntegrament el contingut de la declaració, llevat 
de les dades que, si escau, han d’ésser protegides necessàriament per a salvaguardar 
la privacitat i la seguretat dels afectats.

3. El règim de publicitat a què es refereix aquest article també inclou les declara-
cions d’activitats i de béns, i també les altres que determini la Mesa del Parlament.

Article 20. Termini de presentació i efectes
1. La declaració d’interessos econòmics s’ha de presentar en el termini de dos 

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

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

3. Els càrrecs que, d’acord amb el Reglament, hagin estat designats abans de la 
finalització del termini que estableix l’apartat 1 han de cessar si, un cop complert el 
termini, no han presentat la declaració.

Article 21. Declaració complementària
1. La declaració d’interessos econòmics dels diputats del Parlament es pot com-

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

2. La Mesa del Parlament pot requerir l’aportació de la informació a què fa re-
ferència l’apartat 1 si és necessària per a garantir el compliment d’aquest Codi de 
conducta.

Article 22. Obsequis, ofertes d’hospitalitat i distincions
1. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap obsequi o regal de valor, ni 

cap favor o servei que els sigui ofert per raó del càrrec. S’entén per obsequi o regal 
de valor el que supera l’import estimat de 150 euros.

2. Els diputats, si en virtut de les regles de cortesia reben obsequis o regals de 
valor, els han de lliurar al Parlament, el qual n’ha de portar un registre que ha d’és-
ser de consulta pública en el Portal de la Transparència. Els obsequis i regals s’han 
alienar periòdicament i els rendiments obtinguts s’han de destinar al finançament 
d’activitats o serveis socials.

3. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap oferta d’hospitalitat, invi-
tació o altres serveis que impliquin una despesa econòmica a càrrec de tercers, en 
benefici propi o de l’entorn familiar dels diputats. No s’inclou en aquest supòsit la 
invitació a intervenir o participar en actes o altres manifestacions en representació 
del Parlament.

4. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap distinció, encara que sigui 
merament honorífica, si en deriva per a llur imatge social la possibilitat que es com-
prometin a fer alguna actuació en una qüestió actual o futura sobre la qual ha de 
conèixer el Parlament.

Article 23. Despeses per activitats
1. Les despeses originades per l’acompliment d’activitats que duen a terme els 

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

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

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

Article 24. Obligacions derivades del Registre de grups d’interès del 
Parlament
Els diputats han de complir les obligacions que estableixen les normes reguladores 

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

Capítol V. Instruments de garantia del Codi de conducta

Article 25. Mesures de garantia
1. La Mesa del Parlament ha de garantir el compliment d’aquest Codi de conduc-

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

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

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

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

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

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

4. La Mesa del Parlament ha d’aprovar un informe anual de les seves actuacions 
respecte a l’aplicació d’aquest Codi de conducta. Aquest informe s’ha de publicar en 
el Portal de la Transparència.

Article 26. Procediment intern de verificació
1. Si hi ha motius per a creure que un diputat del Parlament pot haver infringit 

aquest Codi de conducta, la Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o d’un grup par-
lamentari, pot demanar un informe a la Comissió de l’Estatut dels Diputats. Aquesta 
decisió també correspon a la presidència del Parlament.

2. La Comissió de l’Estatut dels Diputats ha d’examinar els fets i valorar si hi 
concorren circumstàncies suficients que indiquin l’existència d’una possible infrac-
ció.

3. Si la Comissió de l’Estatut dels Diputats decideix investigar els fets perquè 
considera que s’ha pogut cometre una infracció, ha de formular, amb l’audiència 
prèvia del diputat afectat, un informe, una recomanació o una proposta que ha d’ele-
var a la Mesa del Parlament.

Article 27. Règim sancionador
1. Si la Mesa del Parlament, a la vista de les conclusions de l’informe de la Co-

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 28. Motivació i graduació de les sancions
1. Les sancions imposades per la Mesa del Parlament d’acord amb l’article 27 

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

2. Les resolucions sancionadores s’han de notificar al diputat i també a la perso-
na interessada si s’ha formulat una denúncia.



BOPC 146
2 de juny de 2016

3.01.10. Propostes de normes de règim interior 35 

3. Les sancions establertes per l’article 27.1 i 2 poden ésser acumulatives en fun-
ció de la gravetat de la infracció. En qualsevol cas, s’han de tenir en compte totes 
les circumstàncies concurrents per a valorar i determinar la responsabilitat, espe-
cialment si hi ha intencionalitat, reincidència o reiteració, i els perjudicis causats, 
si escau.

4. Són infraccions molt greus: 
a) Facilitar intencionadament informació parcial o ometre o manipular informa-

ció rellevant en allò que afecta el compliment de les obligacions que estableix aquest 
Codi de conducta.

b) Incomplir el deure de publicitat de l’agenda parlamentària a què es refereix 
l’article 9.2.

c) Incomplir el deure d’abstenció en cas de conflicte d’interessos.
d) Acceptar obsequis o regals de valor ostensiblement superior al que estableix 

l’article 22.1.
5. Són infraccions greus: 
a) Donar informació incompleta sobre el compliment de les obligacions que es-

tableix aquest Codi de conducta.
b) Incomplir els terminis establerts per a la presentació de les declaracions que 

han de formular els diputats d’acord amb el Reglament i aquest Codi de conducta.
c) Facilitar dades parcials o incompletes en el cas de les declaracions comple-

mentàries.
d) Acceptar obsequis, regals, favors, ofertes d’hospitalitat o altres serveis de ca-

ràcter personal que contravinguin a les regles que estableix aquest Codi de conduc-
ta, sens perjudici del que estableix la lletra d de l’apartat 4.

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

Article 29. Petició de reconsideració
1. El diputat que hagi estat sancionat pot demanar a la Mesa del Parlament, mit-

jançant un escrit motivat, la reconsideració de la decisió adoptada. La sol·licitud de 
reconsideració s’ha de formular en el termini de cinc dies a comptar de la notificació 
de la sanció i la Mesa l’ha de resoldre en el termini de quinze dies. La sanció no és 
ferma fins que es resol la sol·licitud de reconsideració.

2. La decisió del Ple, pel que fa a l’article 27.2, no pot ésser objecte de sol·licitud 
de reconsideració.

3. Les sancions fermes imposades d’acord amb aquest Codi de conducta poden 
ésser objecte d’empara en els termes que estableix la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional.

Disposició final. Aplicació i modificació
La Mesa del Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació 

d’aquest Codi de conducta. També correspon a la Mesa formular propostes de modi-
ficació del Codi, que ha de tramitar la Comissió del Reglament, d’acord amb el que 
estableix l’article 15 del Reglament.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 10 dies hàbils (del 03.06.2016 al 16.06.2016).
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball 
interdepartamental per a fer front a la no-graduació en ESO
250-00354/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28739).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28888).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00356/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28740).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28889).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats 
públiques
250-00357/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28741).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28890).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats 
a Catalunya
250-00358/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28742).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28891; 28927).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per 
a la diversitat cultural
250-00359/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28743).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28892).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés de les lesbianes a les tècniques 
de reproducció assistida
250-00360/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28744).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28893).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del 
CAP Pubilla Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00361/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28745).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28895; 28928).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el control dels mosquits i la mosca 
negra a les Terres de l’Ebre
250-00362/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28746).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28894; 28929).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals dels treballadors dels equipaments culturals
250-00363/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28747).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28896).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver 
donat suport a la Resolució 1/XI
250-00364/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 28736; 28748).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28897; 28930).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola El Despujol, 
de les Masies de Voltregà
250-00365/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28749).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28898; 28931).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de 
desemparament a Barcelona
250-00366/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28750).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28899; 28932).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la defensa de la indústria càrnia
250-00367/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28751).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28900; 28933).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la freqüència d’aturades dels trens de 
rodalies a Viladecans
250-00368/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 28934).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’urgències 
pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni
250-00369/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28752).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28901).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la concertació de les places de la 
residència per a gent gran de Batea
250-00370/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28753).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.



BOPC 146
2 de juny de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 41 

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28902).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les denominacions d’origen protegides 
de l’oli d’oliva
250-00372/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28754).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28903).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir l’accidentalitat 
a la carretera B-124
250-00373/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28755).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28904; 28935).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els centres escolars de Rubí
250-00374/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28756).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28905).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre l’adequació dels hospitals infantils
250-00375/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28757).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28906).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els trens Avant entre Lleida i Barcelona
250-00376/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 28936).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de superfície de regadiu 
al canal Segarra-Garrigues
250-00377/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28758).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28907).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració del reglament de la Llei 
17/2010, de la llengua de signes catalana
250-00378/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28759).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28908; 28937).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les obres de remodelació, ampliació i 
millorament dels centres escolars
250-00379/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28760).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28909; 28938).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Bruguers, de 
Gavà
250-00380/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28761).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28910; 28939).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transformació de l’Escola Gavà Mar 
en institut escola
250-00381/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28762).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28911; 28940).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la prohibició del glifosat i altres 
herbicides de síntesi
250-00382/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28763).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28912; 28941).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del nou 
centre d’atenció primària de Vilafranca del Penedès
250-00384/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28764).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28913; 28942).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les exportacions d’armes a països que 
vulneren el dret internacional
250-00385/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28765).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28914; 28943).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció primària i continuada a les 
Terres de l’Ebre
250-00386/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28766).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28915; 28944).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució d’adhesió a l’Aliança Mar Blava
250-00387/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28767).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28916; 28945).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el canal sobreeixidor del riu Daró al pas 
per la Bisbal d’Empordà
250-00388/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28768).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28917; 28946).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un col·lector a la Bisbal 
d’Empordà
250-00389/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28769).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28918; 28947).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració de pressupostos 
desagregats per al tram d’edat de zero a disset anys
250-00390/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28770).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28919; 28948).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
250-00391/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28771).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28920).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas 
dels autobusos de la línia que passa per Alcoletge
250-00392/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28772).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28921).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la mort de l’activista sahrauí Brahim 
Saika
250-00393/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28773).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 28922; 28949).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de la fauna salvatge al Bosc 
de Poblet
250-00394/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28774).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28923).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’agenda 2030 de l’ONU
250-00395/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28775).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28924).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a menors
250-00396/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28776).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28925).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les escoles concertades que separen 
per sexe
250-00397/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28777).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 28926).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la segona activitat de mossos 
d’esquadra, policies locals i bombers
250-00453/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.06.2016 al 13.06.2016).
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

Proposta de resolució sobre la transposició de la Directiva 
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació 
pública, i de la Directiva 2014/23/UE del Parlament i del Consell, 
relativa a l’adjudicació de contractes de concessió
250-00454/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.06.2016 al 13.06.2016).
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte nacional per a la 
indústria
250-00455/11

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.06.2016 al 13.06.2016).
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.
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Proposta de resolució sobre les fórmules de col·laboració amb el 
Govern d’Andorra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
250-00456/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.06.2016 al 13.06.2016).
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

Proposta de resolució sobre la llei electoral de Catalunya
250-00457/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.06.2016 al 13.06.2016).
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

Proposta de resolució sobre la transparència en les subvencions del 
Departament de la Presidència
250-00458/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.06.2016 al 13.06.2016).
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

Proposta de resolució sobre la transparència en les retribucions dels 
càrrecs públics
250-00459/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.06.2016 al 13.06.2016).
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

Proposta de resolució sobre la mort sobtada cardíaca
250-00460/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.06.2016 al 13.06.2016).
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

Proposta de resolució sobre la neteja del litoral amb embarcacions 
de neteja
250-00461/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.06.2016 al 13.06.2016).
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’autorització de 
l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs
250-00462/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.06.2016 al 13.06.2016).
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.
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Proposta de resolució sobre la supressió d’un grup de P3 de l’Escola 
Rosa Oriol, de Lliçà d’Amunt
250-00463/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.06.2016 al 13.06.2016).
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.

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

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 28170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los cen-
tros residenciales de acción educativa, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los Centros residenciales de Acción Educativa en Cataluña, que acogen a los 

menores que en situación de riesgo o desamparo son retirados de sus familias bioló-
gicas para ser tutelados por la administración se han convertido en el centro de los 
análisis que publica en sus informes monográficos el Síndic de Greuges. Asociacio-
nes de la Sociedad civil, cuestionan en algunos casos también el funcionamiento y 
la gestión que de algunos de estos centros que llevan a cabo entidades tanto públicas 
como del ámbito privado.

Por ello, la exigencia de una mayor transparencia y la más exhaustiva supervi-
sión de la gestión de los centros que acogen a niños y jóvenes tutelados por la admi-
nistración, debe ayudar a mejorar la homogeneización de los estándares de calidad 
que deben cumplir todos los centros residenciales de acción educativa y los centros 
residenciales de educación intensiva.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a establecer acuer-

dos o convenios con los Centros residenciales de Acción Educativa en Cataluña, 
con el objetivo de establecer la obligación de la entidad gestora del centro a rendir 
cuentas de las aportaciones públicas recibidas, incluyendo anualmente una memoria 
económica y de actividades realizadas y previstas, así como de los planes de contin-
gencia, las retribuciones de cada uno de los profesionales del centro en relación a su 
categoría profesional, los gestos anuales de funcionamiento del centro desglosados 
por conceptos, el gasto en reforma, ampliación y mejora de los espacios del centro 
así como el gestos en higiene, alimentación y vestimenta de los niños y jóvenes que 
allí residen.
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La publicación de la memoria del año 2016 deberá presentarse durante el primer 
trimestre del 2017 y así sucesivamente en los años posteriores.

Esta memoria se publicará en los Servicios telemáticos competentes en materia 
de infancia como máximo el 31 de marzo del año posterior al año del ejercicio del 
que se rinde cuentas.

Palacio del Parlamento, 25 de mayo de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00465/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 28172 i 28376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la diada de Sant 
Jordi, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
La festivitat de Sant Jordi cada cop és més valorada per molts ciutadans de Ca-

talunya que la senten pròpia. És una festivitat cultural lligada als llibres, alhora que 
expressa sentiments mitjançant el regal d’una rosa.

Des de fa uns anys hi hagut diferents iniciatives, algunes d’elles provinents de la 
societat catalana, encaminades, per una banda, a refermar el 23 d’abril com a dia de 
celebració de Catalunya com, per una altra banda, a que la festivitat de Sant Jordi 
sigui reconeguda pel seu valor a nivell internacional. 

És innegable que aquestes expressions són compartides per bona part de la so-
cietat catalana.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Adoptar totes les mesures pertinents per tal que, a partir de 2016 la data del 

23 d’abril, dia de Sant Jordi, sigui la escollida per celebrar col·lectivament la festa de 
tots els catalans, és a dir, el dia de la Comunitat Autònoma de Catalunya, amb els 
actes institucionals propis d’aquesta celebració.

2. Donar suport a i coordinar totes les iniciatives que cerquen declarar la festa 
de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en el marc de 
la UNESCO.

3. Fer les gestions necessàries amb el Govern d’Espanya per tal que aquesta ini-
ciativa pugui cloure tots els passos necessaris per a que la candidatura sigui tinguda 
en compte per la UNESCO.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès
250-00466/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 28196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció 
sanitària continuada i urgent a Castellar del Vallès, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2011 el Departament de Salut del Govern de la Generalitat va eliminar el 

servei d’urgències nocturnes entre les 00h i les 08 hores al CAP de Castellar del Va-
llès. Davant de la decisió d’aquesta retallada, els veïns i veïnes van iniciar un seguit 
de mobilitzacions malgrat les quals el Govern va tirar endavant la seva decisió de 
reduir el servei d’atenció al municipi. Una decisió que ha afectat greument l’acces-
sibilitat i proximitat als recursos sanitaris i ha col·laborat a congestionar encara més 
les urgències hospitalàries a l’hospital de Sabadell.

Aquest tancament afecta no només el municipi de Castellar del Vallès, amb una 
població d’uns 23.000 habitants, sinó també els de Sant Llorenç de Savall, on resi-
deixen prop de 28.000 persones. La reducció del servei fa que, en el tram nocturn, 
la ciutadania afectada hagi d’adreçar-se al 061 o bé desplaçar-se a les urgències de 
Parc Taulí a Sabadell, a gairebé 9 km de distància, sense tenir en compte la singu-
laritat d’un territori amb fortes carències en la connectivitat mitjançant transport 
públic, especialment en horari nocturn i caps de setmana

D’altra banda des del territori es reclama també mesures per a descongestionar 
les esperes excessives en la resolució de certs problemes sanitaris així com en l’ac-
cés a especialistes i proves diagnòstiques.

Amb l’objectiu de millorar l’atenció urgent i que aquesta es faci en el lloc més 
adient segons la urgència i la complexitat, d’oferir un servei de més proximitat, i de 
plantejar possibles millores a l’atenció primària en les especialitats i proves diag-
nòstiques més sol·licitades tant per a la població de Castellar, com de Sant Llorenç 
Savall, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la següent: 

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
– Restablir de manera immediata les urgències nocturnes del CAP de Castellar 

del Vallès, garantint el servei d’atenció continuada nocturna a la població de Caste-
llar i Sant Llorenç Savall els 365 dies de l’any les 24 hores del dia.

– Estudiar la possibilitat d’incorporar especialistes i equipament per a realitzar 
des d’aquest CAP les visites i proves diagnòstiques més sol·licitades per la seva po-
blació de referència, amb l’objectiu d’acostar l’atenció a la ciutadania, reduir les llis-
tes d’espera de visites i proves, i descongestionar l’hospital Parc Taulí de demandes 
de baixa complexitat.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de 
Renfe de Manresa i el millorament de la mobilitat ferroviària entre 
Manresa i Barcelona
250-00467/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 28221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, David Bonvehí i Torras, diputat, Adriana Del-

gado i Herreros, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de Renfe de Manresa i la millora 
de la mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atès que les obres de reforma de l’estació de la Renfe de Manresa, consistents en 

la remodelació de l’accessibilitat a l’edifici de viatgers, que implicarà l’eliminació de 
les barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensors, més obres en les andanes i 
en el vestíbul, havien d’estar enllestides el 2015 i aquestes no es van portar a terme.

Recordem que actualment, per anar d’una andana a l’altra s’ha de fer per unes 
escales i un passadís subterrani o bé travessant les vies per un pas que ja hi ha ade-
quat però que no és cap garantia de seguretat i que, a més a més, queda apartat de 
l’estació. Amb aquesta situació, l’estació del Nord de Manresa pràcticament impe-
deix que les persones amb mobilitat reduïda la puguin utilitzar.

Atès que finalment Renfe ha licitat algunes actuacions de millora a l’estació de 
Manresa, després que en els tres darrers anys hagués entrat una partida en els pres-
supostos de l’Estat que no s’havia acabat d’executar mai. Juntament amb Manresa, 
la companyia ferroviària també ha licitat actuacions de millora en dotze estacions 
més de Catalunya, concretament de La Garriga, Les Franqueses, Mollet Santa Rosa, 
Santa Perpètua, Blanes, Cabrera de Mar, Llinars del Vallès, La Granada, Montgat, 
Martorell, Molins de Rei i Montcada Reixac-Manresa.

Atès que per part de la societat manresana i bagenca, a part de les obres de mi-
llora en dita estació, s’ha vingut reclamant una millor mobilitat ferroviària entre 
Manresa i Barcelona, i que el trajecte ferroviari ha de ser millorat perquè el tren 
sigui un mitjà de transport bàsic pels habitants de Manresa i la comarca. En aquest 
sentit la construcció del túnel de Montcada per a una major capacitat de pas de com-
bois és una reivindicació històrica i necessària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a requerir al Minis-

teri de Foment: 
Primer. Que es portin a terme les obres de reforma de l’estació de Renfe de Man-

resa consistents en la remodelació de l’accessibilitat a l’edifici de viatgers, que im-
plicarà l’eliminació de les barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensor, més 
obres en les andanes i en el vestíbul.

Segon. Que presenti una proposta de serveis ferroviaris entre Manresa i Barce-
lona que redueixi el temps de viatge per sota de l’hora

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; David Bonvehí i Torras, Adriana Delgado i 

Herreros, diputada, GP JS
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Proposta de resolució sobre l’ús de Whatsapp com a mitjà de 
comunicació
250-00468/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 28256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, confor-

me a lo establecido en los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlament, presen-
ta la Proposta de resolució sobre el uso de Whatsapp como medio de comunicación, 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Afers Institucionals, con el texto siguiente

Exposición de motivos
WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea utilizado por más de 

1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Esta aplicación es utilizada tanto en 
ámbito personal como en el ámbito profesional que en este último es donde presenta 
algunos problemas. Actualmente las aplicaciones de mensajería instantánea están 
siendo utilizadas abiertamente por diversos cuerpos policiales, consistorios, Gobier-
nos autonómicos, y podrían utilizarse en otros muchos ámbitos como en la justicia.

Uno de los problemas es que WhatsApp no permite el uso profesional. Por tanto, 
contravenir los Términos de servicio habilitaría a WhatsApp a cerrar la cuenta del 
profesional. Asimismo, aunque WhatsApp ha mejorado recientemente su sistema 
de seguridad alegando el uso de cifrado «extremo a extremo», hay dudas sobre la 
efectividad real del mismo. En este sentido, la aplicación accede periódicamente a la 
agenda de contactos para cotejar los números de la agenda de contactos del usuario 
con los usuarios del servicio que contempla en sus servidores, con el fin de mostrar 
qué números de la agenda de contactos resultan a su vez usuarios del servicio de 
mensajería WhatsApp. En este caso, el acceso a la totalidad de la agenda de con-
tactos de los teléfonos móviles convierte necesariamente a WhatsApp en encargado 
del tratamiento de los números de los contactos de la agenda que no son usuarios 
de la aplicación.

Finalmente, considerando que los datos personales de los usuarios son alma-
cenados en servidores ubicados en Virginia y Washington D.C., cabe indicar que 
WhatsApp efectúa una transferencia internacional de datos a un país con un nivel 
no adecuado de protección, Estados Unidos.

El pasado 6 de octubre de 2015 el TJUE anuló el acuerdo Safe Harbor que tenía 
con la UE con EEUU desde el año 2000 con el fin de permitir que las empresas con 
sede en EEUU pudieran realizar transferencias transatlánticas de datos. Entre las 
empresas afectadas por esta anulación se encuentra Facebook, que compró la com-
pañía WhatsApp en 2014. Los motivos que alegó el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea fue una incompatibilidad de tal sistema Safe Harbor (y por tanto las leyes 
de privacidad de los EEUU) con la normativa actual de protección de datos en la 
UE.

Asimismo, se acaba de aprobar un nuevo reglamento de protección de datos en la 
UE (los Estados miembros tienen hasta mayo de 2018 para adaptarlo a sus respecti-
vas legislaciones nacionales), en el que intensifica la cooperación entre las autorida-
des de protección de datos de los Estados miembros; sanciones más severas en caso 
de violaciones del derecho de protección de datos; o la evaluación periódica de la 
adecuación de transferencias de datos personales con terceros estados, entre otros.

En particular, la Autoridad Catalana de Protección de Datos desaconsejó el uso 
de WhatsApp en las relaciones abogado-cliente mediante. En la misma dirección 
la Autoridad de Protección de Datos de Schleswig Holstein (Alemania) señaló que 
WhatsApp era una forma insegura de comunicarse y tenía severos problemas de se-
guridad y privacidad. Igualmente, la Autoridad de Protección de Datos de Holanda 
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consideró que WhatsApp no cumplía con garantías suficientes para comunicar in-
formación sensible.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Utilizar otros medios de comunicación que no sea Whatsapp cuando se traten 

datos sensibles o confidenciales, y que ofrezcan unas mínimas garantías de seguri-
dad y privacidad.

2. Utilizar en todo momento los medios y servicios de comunicación que sean 
económicamente más asequibles en atención a su nivel de seguridad y privacidad.

3. Asegurarse que los prestadores de servicios de comunicación asumirán y 
cumplirán con sus deberes de colaboración en caso de ser requeridos por órganos 
de la Administración y la Justicia.

4. Elaborar un protocolo de comunicación segura que sea tenido en cuenta por 
la administración autonómica así como por los organismos públicos dependientes 
de las Generalitat (AAPP, cuerpos y fuerzas de seguridad, jueces, etc.) para que se 
utilicen sistemas de mensajería exprés que ofrezcan unas mínimas garantías de se-
guridad y privacidad.

A tal fin, dichos sistemas de mensajería deberían: 
– Tener una política de privacidad conforme a la legislación vigente en materia 

de protección de datos
– Ubicar sus servidores en el territorio de la Unión Europea 
– Cumplir ciertos estándares de seguridad de sus datacenters (como ISO 27001)
– Permitir comunicación efímera zeroKnowledge
– Abogar por la transparencia incorporando información sobre los accesos por 

parte de los cuerpos policiales y contratos de encargo del tratamiento con los dife-
rentes prestadores.

5. Incorporar algunas de las nuevas medidas europeas de protección de datos, tal 
y como se contemplan en el recientemente aprobado Reglamento UE 2016/679 a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos perso-
nales y a la libre circulación de estos datos.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

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

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 28257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Raúl Mo-

reno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre les polítiques públiques per fer front l’epidèmia del VIH a Catalu-
nya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 6 de març de 2014 el Parlament de Catalunya aprovà, per unanimitat, la re-

solució 572/X, presentada per tots els grups parlamentaris, amb la qual es volia re-
fermar el compromís històric de la cambra en la lluita contra el VIH. La mateixa 
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resolució instava el Govern a complir l’Acord nacional per afrontar l’epidèmia, i en 
aquest sentit a adoptar un seguit de mesures específiques.

Dos anys després d’aquell consens, però, el compromís del Govern en la lluita 
contra la SIDA està en entredit, o almenys així es desprèn, per exemple, de les de-
claracions que hem conegut els darrers dies d’alguns col·lectius com la Plataforma 
Gais Contra el VIH. En paraules d’aquesta entitat, «la lluita contra la SIDA fa temps 
que ha deixat de ser una prioritat pel Govern». En el mateix sentit es manifesta el 
Comitè 1r de Desembre, quan afirma que «les polítiques per fer front al VIH/sida a 
Catalunya no avancen ni un mil·límetre des de fa molt mesos».

Aquests mateixos col·lectius posen de manifest que Catalunya, en els darrers 
anys, registra una mitjana anual de prop de 800 nous casos de VIH, situant-nos en-
tre els països europeus més afectats per una epidèmia que, tot i haver reduït molt 
la seva mortalitat d’ençà que va declarar-se, continua comprometent de per vida la 
salut de milers de catalans. En el cas concret del col·lectiu d’homes gais, bisexuals 
i homes que tenen sexe amb homes i dones transsexuals, la situació és particular-
ment dramàtica: durant el període 2001-2013, el nombre de casos s’ha incrementat 
en un 129% i, a Barcelona ciutat, el 82% de les noves infeccions es diagnostiquen en 
aquest mateix grup de població.

Els col·lectius evidencien la manca d’un Pla d’acció per fer front al VIH, així 
com l’impacte que les retallades han tingut precisament en aquest àmbit. A més de 
la manca de recursos i planificació, denuncien també la paràlisi del Govern, en no 
convocar la Comissió Interdepartamental contra la SIDA.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar el Pla d’acció específic per fer front al VIH al qual es va comprometre 

públicament fa un any, que haurà de contemplar, com a mínim: 
a) Incrementar el nombre de proves i la freqüència de les mateixes en el col·lectiu 

d’homes que tenen sexe amb altres homes i dones transsexuals.
b) Implementar programes de cribratge comunitari d’altres infeccions de trans-

missió sexual (ITS) adreçats al conjunt del col·lectiu de persones afectades pel VIH.
c) Implementar la Profilaxi Preexposició (PrEP) a Catalunya com estratègia pre-

ventiva complementària.
2. Recuperar una Direcció General de VIH/Sida o qualsevol altre organisme 

equiparable que permeti disposar dels recursos necessaris per assolir els objectius 
d’ONUSIDA de reduir significativament la incidència del VIH abans del 2020.

3. Convocar de manera immediata les subvencions per al finançament d’activi-
tats de prevenció de la infecció de la sida.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

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

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 28258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Assumpta Es-

carp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
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resolució sobre la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica integral per als 
infants i adolescents, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infàn-
cia, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’article 24 de la Convenció sobre els drets de l’infant reconeix el dret al gaudi 

del nivell de salut més alt possible.
Tot i que el nostre sistema sanitari contempla la universalitat de l’assistència i, 

per tant, que totes les persones tinguin assegurat l’accés als serveis bàsics de salut de 
manera gratuïta, aquests serveis no sempre recullen algunes especialitats què, en el 
cas d’infants amb situació de vulnerabilitat, esdevenen fonamentals, concretament 
el servei d’odontòleg i el d’oftalmologia pediàtrica.

La cobertura del servei d’odontòleg a Catalunya està determinada per la Cartera 
de serveis establerta per l’Estat, mitjançant el Reial decret 1030/2006, de 15 de se-
tembre, que estableix la Cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut. 
Aquest Reial decret, en el seu article 11.1, estableix que les comunitats autònomes 
poden aprovar la seva pròpia cartera de serveis sempre i quan s’incloguin aquelles 
comunes del Sistema Nacional.

Els serveis comuns recollits als Reial Decret no recullen els tractaments repa-
radors de dentició temporal, els tractaments ortodòntics, les endodòncies de peces 
sanes, els tractaments amb finalitat exclusivament estètica, els implants dentals o la 
realització de proves complementàries per a finalitats diferents de les prestacions fi-
nançades pel Sistema Nacional de Salut.

El Síndic de Greuges de Catalunya, en el seu Informe sobre els Drets de l’Infant 
de desembre de 2015, indica un augment de les queixes ciutadanes respecte a la im-
possibilitat de fer front a la despesa de determinades prestacions odontològiques no 
recollides pel Sistema Nacional de Salut. Aquesta manca de servei perjudica espe-
cialment als infants en situació de pobresa, i provoca que determinats grups pobla-
cionals no vegin cobertes les seves necessitats d’atenció.

En l’àmbit de l’oftalmologia pediàtrica, el Departament de Salut incorpora en 
el seu Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica, 
la necessitats de detectar anomalies relacionades amb opacitats, estrabismes, ano-
malies en la còrnia i el globus ocular, entre d’altres. Anomalies importants però 
poc freqüents. Queda fora de cobertura l’adquisició d’ulleres, que esdevenen clau 
tant per garantir la salut als infants com el seu desenvolupaments social i formatiu. 
Aquesta necessitat, detectada per molts Ajuntaments i alguns Serveis Socials Bà-
sics, han portat a molts ens locals a signar convenis amb entitats i/o col·legis profes-
sionals per facilitat l’accés a material oftalmològic a aquelles famílies que es troben 
en risc d’exclusió o bé que no poden fer front, per motius econòmics, a l’adquisició 
d’unes ulleres.

Per tal que el Govern garanteixi l’accés de determinats grups poblacionals amb 
dificultats socioeconòmiques als recursos oftalmològics i bucodentals descrits, es-
pecialment en el col·lectiu d’infants, el Grup Parlamentari Socialista presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incorporar, a data 

1 de gener de 2017, la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica integral per 
als infants i adolescents en la Cartera de serveis de salut, fent ús de l’article 11.1 del 
Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis 
comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Assumpta Escarp Gi-

bert, diputats, GP SOC
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Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els 
estudiants
250-00471/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 28259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la incidència dels 
deures escolars en els estudiants, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un informe recent de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmic (OCDE) va advertir que els deures escolars contribueixen a augmentar 
les diferències entre alumnes rics i alumnes pobres. Ara l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) alerta contra el risc que suposen les tasques encomanades a casa. 
L’OMS ha constatat que el percentatge d’estudiants espanyols que pateixen estrès 
per culpa dels deures és dels més alts d’Europa: de fins al 70% en les noies de 15 
anys. I aquesta pressió, assenyala la mateixa OMS, es tradueix moltes vegades en 
«un increment de patologies com els mals de cap, dolors d’esquena, malestar ab-
dominal i marejos», així com dels «estats d’ànim que porten els nois/es a sentir-se 
tristos, tensos o nerviosos».

L’enquesta de l’OMS realitzada a joves en edat escolar, en què han participat una 
mica més d’11.000 estudiants de tot l’Estat espanyol, posa de manifest la incidència 
dels deures sobre la salut: als 11 anys, un 34% dels nens i un 25% de les nenes afir-
men sentir-se pressionats pels deures. Als 13, les noies (un 55%) passen al davant 
dels seus companys masculins (un 53%) quan se’ls pregunta si les tasques escolars 
els provoquen estrès. Als 15 anys, quan ja estan acabant l’educació obligatòria, un 
70% de les noies diuen sentir-se angoixades pels deures enfront del 60% dels nois.

Segons dades de l’OCDE es dediquen una mitjana setmanal de sis hores i mitja 
a fer treballs escolars fora de l’horari de l’escola.

Podent ser causants de desigualtats socials, ara s’ha d’afegir la constatació que 
tenen efectes sobre la salut dels estudiants, pel que seria el moment de plantejar-se 
si els deures a casa tenen raó d’existir.

Si revisem el que disposen les Ordres per les quals s’estableixen el calendari i l’ho-
rari escolar i les Resolucions anuals d’organització i funcionament dels centres edu-
catius de Catalunya, amb caràcter general, cap disposició normativa esmenta el con-
cepte «deures a casa», i entenem que totes les activitats curriculars s’han de poder fer 
en el temps comprès en la franja horària diària que s’assenyala a l’ordre corresponent.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el Departament d’En-

senyament i el Departament de Salut avaluïn, de manera fefaent, l’efecte que tenen 
els deures escolars sobre els estudiants.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Presentar davant la Comissió d’Ensenyament, en el termini de tres mesos, un 

estudi que comprovi els efectes dels «deures escolars» sobre els estudiants.
b. Planificar una reducció del temps dedicat a «deures escolars», entès com el 

temps comprès fora de la franja horària lectiva.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la pràctica 
d’analítiques als interns dels centres penitenciaris
250-00472/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 28260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació d’un pro-
tocol per a la pràctica de les analítiques en els Centres penitenciaris de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb el pas del personal dels serveis mèdics dels centres penitenciaris a l’ICSS, 

el control d’analítiques als interns deixa de ser competència seva.
S’ha pogut comprovar que no hi ha un protocol d’actuació comú a tots els cen-

tres penitenciaris respecte de la pràctica de les analítiques (orina i pegats de control 
de consum de tòxics) als interns. Depenent del centre, s’actua d’una manera o d’una 
altra. Fins i tot en un mateix centre, s’actua depenent del mòdul residencial dels in-
terns, i de la voluntarietat del personal, perquè entenen que no estan dins les seves 
funcions: tractament, vigilància, serveis mèdics, etc.

En la majoria dels centres els funcionaris de vigilància fan el control visual de la 
presa de mostres i l’intern diposita el seu pot a la nevera sense que cap personal de 
tractament hi intervingui, i personal sanitari el recull.

Per tant, no hi ha cap control, ni cap instrucció escrita sobre aquest tema. La Di-
recció General de Serveis Penitenciaris no ha tingut voluntat de solucionar-ho. I per 
tant, es deixa en mans del director de cada centre la resolució d’aquest problema. 
I així, ens podem trobar que es pot pressionar a alguns professionals (sobretot, al 
personal interí de tractament, aprofitant-se de la seva situació laboral més inesta-
ble) perquè portin a terme aquesta tasca, tant si els correspon, com no, sense tenir 
en compte el reglament o buscant altres alternatives, com podrien ser: conveni amb 
serveis mèdics, contractar personal per fer aquesta feina, adaptar programa PIX 
(xeringues) amb personal que pugui realitzar aquesta tasca, etc.

El Reglament Penitenciari, quan parla del personal de l’àmbit de règim interior, 
Secció 3a, article 63 a l’apartat 3g diu textualment: «Coadjuvar en l’execució de les 
tasques de control que siguin necessàries per a l’aplicació dels programes sociosani-
taris que es desenvolupin en els centres penitenciaris en matèria de substàncies que 
puguin generar dependència».

No pot utilitzar-se el terme coadjuvar per encarregar tasques que no són pròpies 
del personal de règim intern, ni es pot aplicar la frase que és present en el mateix 
Reglament en diferents àmbits i que diu «i, en general, totes les que li siguin enco-
manades relatives a la seva competència professional», com a calaix de sastre per 
encabir-hi tot el que interessa a la Direcció General, independentment de si és com-
petència dels treballadors i treballadores de l’àmbit penitenciari a qui se’ls demana.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar un protocol general per a 

tots els Centres Penitenciaris de Catalunya per a la pràctica de les analítiques als 
seus interns i internes, que prevegi només el personal sanitari com el competent per 
manipular i transportar fluids biològics.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC 



BOPC 146
2 de juny de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 62

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

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CUP-CC

Reg. 28361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

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

Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Joan Ramon Casals 
i Mata, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, presi-
denta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’esta-
ció de trens de Molins de Rei, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’estació de tren de Molins de Rei, que depèn d’ADIF, no té accés a les andanes 

per persones amb problemes de mobilitat. No té ni ascensors ni escales mecàniques, 
i tampoc té accés a la pròpia estació de tren.

Aquest fet genera molts problemes de seguretat perquè desenes de persones, han 
d’accedir al tren passant per sobre de les vies, dues, i ho han de fer en una punta de 
l’estació, just després d’un corba i un túnel, que té molt mala visibilitat pels usuaris 
i pels propis conductors dels trens.

L’estació de Molins de Rei, es va construir l’any 1858, com a punt final de la se-
gona línia de tren de Catalunya. L’edifici de l’Estació, segueix sent el mateix, i l’ac-
cés al mateix també, 14 escales que no poden ser pujades per persones grans, famí-
lies amb cotxes i persones amb discapacitat. Només hi ha un muntacàrregues, que 
s’utilitza com a alternativa, els dies que funciona.

Un cop s’accedeix a l’estació, no es pot accedir a les vies per un pas segur, si no 
es fa passant per sobre de dues vies, una en cada sentit.

Aquest problema, ha estat llargament reivindicat per les veïnes de la vila de Mo-
lins de Rei, i per l’ajuntament i el seu ple.

L’any 2007, després d’anys de reivindicació, es va aconseguir que ADIF, comen-
cés a fer un projecte de millora de l’estació de Molins de Rei, que incloïa l’acces-
sibilitat a les vies del tren i que havia de contemplar l’accessibilitat a les andanes 
mitjançant escales mecàniques i ascensors. Alhora que contemplava l’allargament 
de les andanes per permetre que a la R-4 puguin circular trens de més capacitat, 
incrementant per tant la capacitat de transport i servei a tota la línia (Això s’ha de 
combinar amb l’ampliació andanes d’Arc de Triomf, també pendent).

El projecte avui, al 2016, està al mateix punt que l’any 2007, en un simple pro-
jecte.

Cal afegir que des del 2017, l’ajuntament de Molins de Rei, ha reivindicat, que el 
projecte contempli un accés directe a l’estació per la banda que dóna al carrer Sant 
Antoni Maria Claret, petició que mai s’ha tingut en compte.

També cal dir que des de l’any 2013, els pressupostos de l’Estat, contemplen 
4,5M€ per fer les obres d’accessibilitat de l’estació de Molins de Rei, obres anuncia-
des pel Ministeri d’Obres Publiques diverses vegades com a part de les grans inver-
sions en la xarxa de Rodalies de Barcelona, que resoldrien part dels problemes de 
puntualitat i seguretat de Rodalies.

Tots aquests retards, des de fa dècades, estan perjudicant greument, els usuaris 
del tren de Molins de Rei.

Per aquests motius, presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta a: 
1. Demanar al Govern de l’Estat, a ADIF i a Renfe que aquest any 2016 i de for-

ma urgent, acabin el projecte executiu de l’accessibilitat i allargament de les andanes 
de l’Estació de Tren de Molins de Rei. Que inclogui escales mecàniques, ascensors 
i accés a l’estació, per a persones amb dificultats de mobilitat. I que aquest projecte 
contempli accés a l’estació i a les andanes, des del carrer Sant Antoni Maria Claret.

2. Demanar al Govern de l’Estat, la inclusió urgent i per aquest any, partides 
pressupostaries per iniciar l’execució del projecte constructiu de les obres d’acces-
sibilitat a les andanes a l’estació de tren de Molins de Rei. I que aquestes partides 
s’executin. Denunciant, també, justament la falta d’execució de les previsions pres-
supostaries fetes des de l’any 2103. Per això també es demana que aquestes obres es 
licitin dins l’any 2016, perquè puguin començar com a molt tard l’any 2017. Obres 
que faran que l’estació compleixi en seguretat i accessibilitat, però també permetran 
incrementar el nombre de viatges en la mateixa línia.

3. Demanar als governs de la Generalitat i de l’Estat la inclusió de l’accessibilitat 
a les vies del tren de Molins de Rei en el marc de les negociacions bilaterals de les 
inversions ferroviàries de l’Estat a Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Anna Simó i Castelló, Joan Ramon Casals i 

Mata, diputats, GP JS. Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, 
portaveu adjunt, GP CUP-CC

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

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 28465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reu-
bicació de l’Antena Vodafone de l’AMPA Sant Martí de Torrelles de Llobregat, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’afecció en el medi ambient i la salut que produeixen les ones electromagnèti-

ques ha estat font de debat i preocupació en aquests últims anys. Aquesta preocupa-
ció s’ha incrementat per emissions d’ones, com les infraestructures de telecomuni-
cacions sense cable (ones d’alta freqüència) i per altres instal·lacions (ones de baixa 
freqüència).

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) i la IARC (International Agency for 
Research on Cancer), institució depenent de la mateixa, han classificat els camps 
electromagnètics de molt baixa freqüència i les irradiacions electromagnètiques 
d’alta freqüència a l’apartat de «possibles perjudicials per a l’ésser humà».

Aquesta situació ha motivat que institucions que vetllen pel medi ambient i per 
la salut hagin emès consells i realitzat sol·licituds sobre el tema. Així doncs, consta-
ten que els límits d’exposició als camps electromagnètics establerts per al públic són 
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obsolets, ja que no han estat adaptats des de 1999 i declaren que no tenen en comp-
te als col·lectius més sensibles, com són dones embarassades, nounats/es i nens/es.

En aquest sentit l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, en la seva re-
solució 1815 de data 27 de maig de 2011 declara: «S’ha d’aplicar el principi de pre-
caució quan l’avaluació científica no permet determinar el risc amb suficient cer-
tesa. Especialment, en el context d’una creixent exposició de la població, inclosos 
especialment grups vulnerables com la joventut, nens i nenes, aspecte que podria 
generar costos humans i econòmics extremadament elevats per no actuar si es fa cas 
omís de les alertes primerenques.»

L’Assemblea lamenta que, malgrat les crides al respecte del Principi de Pre-
caució i malgrat totes les recomanacions, declaracions i alguns avanços normatius 
i legislatius, hi hagi encara una falta de reacció davant els riscos sanitaris i medi-
ambientals coneguts o emergents i retards pràcticament sistemàtics en l’aprovació i 
aplicació de mesures preventives eficaces. Esperar que hi hagi nivells alts de prova 
científica i clínica abans de prendre mesures per prevenir riscos ben coneguts pot 
portar a costos econòmics i sanitaris molt elevats, com ha estat el cas amb l’amiant, 
la gasolina amb plom i el tabac.

A més, l’Assemblea assenyala que el problema dels camps o ones electromagnè-
tiques i les seves possibles conseqüències per al medi ambient i la salut guarda un 
evident paral·lelisme amb altres qüestions actuals com l’autorització de la comercia-
lització de medicaments, productes químics, pesticides, metalls pesats o organis-
mes genèticament modificats. En conseqüència, posa de relleu que la qüestió de la 
independència i la credibilitat dels experts científics és crucial per aconseguir una 
valoració equilibrada i transparent dels possibles efectes negatius per al medi am-
bient i la salut humana.

I entre altres, emet els següents consells: 
1) Adoptar totes les mesures raonables per reduir l’exposició als camps electro-

magnètics i especialment a l’exposició dels nens/es i joves que pel que sembla corren 
major risc de tumors de cap.

2) Revisar la base científica de les normes d’exposició als camps electromagnè-
tics realitzada per la institució ICNIRP (International Commission on Senar-loni-
zing Radiation Protection), ja que té greus manques i que s’apliqui el principi ALA-
RA (As Low As Reasonably Achievable) en relació tant amb els efectes tèrmics i 
atèrmics com a biològics de les emissions o radiacions electromagnètiques.

3) Establir llindars de prevenció per a nivells d’exposició a llarg termini a les mi-
croones en totes les zones d’interior, de conformitat amb el Principi de Precaució, 
que no superin els 0,6 volts per metre.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1) S’adhereix a la Resolució 1815, de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parla-

mentària del Consell d’Europa.
2) Insta el Govern a estudiar les mesures per poder implementar les recomana-

cions de la dita resolució, amb la finalitat de vetllar, mitjançant les corresponents 
mesures preventives, per la salut de la població de Catalunya, especialment la més 
vulnerable davant els efectes indesitjats que exposa aquesta resolució.

3) Insta el Govern fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a 
que reculli i apliqui les recomanacions de la Resolució 1815 en el desenvolupament 
de la legislació de telecomunicacions.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa 
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
270-00004/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 03.06.2016 al 16.06.2016).
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2016.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00016/11

CONSTITUCIÓ

El dia 31 de maig de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió del Reglament.

La Comissió és formada per la presidenta del Parlament, que la presideix, pels 
altres membres de la Mesa i en representació dels grups parlamentaris, de conformi-
tat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 26 de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Ramona Barrufet i Santacana
Lluís M. Corominas i Díaz
Carme Forcadell i Lluís
Lluís Guinó i Subirós
Marta Pascal i Capdevila
Marta Rovira i Vergés
Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Anna Simó i Castelló
Roger Torrent i Ramió
Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres
José María Espejo-Saavedra Conesa
Javier Rivas Escamilla
Carlos Sánchez Martín

Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos
David Pérez ibáñez

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi
Joan Josep Nuet Pujals

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez
Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Anna Gabriel i Sabaté

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís
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4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per Palestina
413-00004/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 27120; 28463; 28719 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.05.2016

Reg. 27120

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica que la re-
presentant del Grup Parlamentari de Ciutadans a l’Intergrup sobre Palestina és la 
diputada Susana Beltrán García.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Reg. 28463

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comuniquen que la representant 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí a l’intergrup Parlamentari per Palestina és la 
diputada Violant Cervera i Gòdia.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Reg. 28719

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 70 del 
Reglament del Parlament, comunica que el representant del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent a l’intergrup de Palestina és el 
diputat Benet Salellas i Vilar.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

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

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 28462; 28718 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.05.2016

Reg. 28462

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comuniquen que la representant 
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del Grup Parlamentari de Junts pel Sí a l’Intergrup Parlamentari sobre els Drets Col-
lectius dels pobles és la diputada Magdalena Casamitjana i Aguilà.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Reg. 28718

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 70 del 
Reglament del Parlament, comunica que la representant del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent a l’Intergrup pels Drets Col·lectius 
dels Pobles és la diputada Eulàlia Reguant i Cura.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 20/XI, sobre els pressupostos i 
les mesures fiscals i financeres
390-00020/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 28289 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment als punts 4a i 4b de la Moció 20/XI, sobre els 
pressupostos i les mesures fiscals i financeres (tram. 390-00020/11), us informo del 
següent:

En relació amb el punt 4a, s’adjunta un informe sobre els pagaments pendents 
amb proveïdors.

Quant al punt 4b, s’adjunta en annex el llistat les obligacions reconegudes pen-
dents de pagament als ajuntaments a data 22 de març de 2016, que està disponible 
des del passat 14 d’abril a la web del Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda a l’adreça següent: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actu-
acio/tresoreria_i_pagaments/pagaments-als-creditors/obligacions-reconegudes-pen-
dents-pagament/. Aquesta informació s’actualitzarà trimestralment.

Finalment, pel que fa al pla de pagament dels conceptes referenciats estarà con-
dicionat a l’activació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) corresponent al dè-
ficit de l’exercici i del FLA extraordinari per desviacions dèficit exercici anterior.

Barcelona, 25 de maig de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/pagaments-als-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/pagaments-als-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/pagaments-als-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/
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Control del compliment de la Moció 21/XI, sobre la política fiscal i 
pressupostària
390-00021/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 28307 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment als punts 3a i 3b de la Moció 21/XI, sobre la 
política fiscal i pressupostària (tram. 390-00021/11), us informo del següent:

En relació amb el punt 3a, s’adjunta un informe sobre els pagaments pendents 
amb proveïdors.

Quant al punt 3b, s’adjunta en annex el llistat les obligacions reconegudes pen-
dents de pagament als ajuntaments a data 22 de març de 2016, que està disponible 
des del passat 14 d’abril a la web del Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda a l’adreça següent: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actu-
acio/tresoreria_i_pagaments/pagaments-als-creditors/obligacions-reconegudes-pen-
dents-pagament/. Aquesta informació s’actualitzarà trimestralment.

Finalment, pel que fa al pla de pagament dels conceptes referenciats estarà con-
dicionat a l’activació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) corresponent al dè-
ficit de l’exercici i del FLA extraordinari per desviacions dèficit exercici anterior.

Barcelona, 25 de maig de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.

Control del compliment de la Moció 32/XI, sobre les polítiques de 
salut laboral
390-00032/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016

Control del compliment de la Moció 33/XI, sobre les polítiques 
d’atenció a la infància i l’adolescència
390-00033/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/pagaments-als-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/pagaments-als-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/pagaments-als-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/
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Control del compliment de la Moció 34/XI, sobre la qualitat de l’aire
390-00034/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016

Control del compliment de la Moció 35/XI, sobre el Cos d’Agents 
Rurals i la seguretat ambiental
390-00035/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016

Control del compliment de la Moció 36/XI, sobre les polítiques 
d’agricultura, ramaderia i pesca
390-00036/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016

Control del compliment de la Moció 37/XI, sobre la judicialització de 
la política
390-00037/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016

Control del compliment de la Moció 38/XI, sobre el deute de la 
Generalitat
390-00038/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.05.2016
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Juergen Foecking, responsable de 
relacions institucionals de la Representació de la Comissió Europea 
a Espanya, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el 
semestre europeu
356-00178/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 8, tinguda el 
26.05.2016, DSPC-C 141.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas, director de 
la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre el pla de treball de la Comissió 
Europea
356-00179/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 8, tinguda el 
26.05.2016, DSPC-C 141.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Cultura de Pau davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè exposi el pla de 
treball de l’entitat
356-00182/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 8, tinguda el 
26.05.2016, DSPC-C 141.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Juergen Foecking, responsable de relacions 
institucionals de la Representació de la Comissió Europea a 
Espanya, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre el semestre 
europeu
357-00117/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 8, tinguda el 26.05.2016, DSPC-C 141.

Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació 
de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a 
informar sobre el pla de treball de la Comissió Europea
357-00118/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 8, tinguda el 26.05.2016, DSPC-C 141.

Compareixença d’una representació de la Fundació Cultura de 
Pau davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a exposar el pla de treball de 
l’entitat
357-00119/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 8, tinguda el 26.05.2016, DSPC-C 141.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el 
síndic de greuges sobre les resolucions de l’actuació d’ofici 16/2016
359-00007/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 5 de la Comissió del Síndic de Greuges, tinguda 
el 30.05.2016, DSPC-C 143.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Còpia diligenciada de l’Acord del Govern pel qual s’estableix el sostre 
de despesa no financera de la Generalitat de Catalunya per al 2016
334-00027/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 28123 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 24 de maig de 2016, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la Proposta d’acord del Govern pel qual s’estableix el sostre de despesa no 
financera de la Generalitat de Catalunya per al 2016.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 24 de maig de 2016.

Acord del Govern pel qual s’estableix el sostre de despesa no financera 
de la Generalitat de Catalunya per al 2016
La Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària estableix que el Go-

vern ha de presentar abans del 31 de juliol de cada any el sostre màxim de despesa 
no financera, que constituirà el límit d’assignació de recursos dels pressupostos de 
la Generalitat per a l’any següent i que ha de ser coherent amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària.

El passat 8 de juliol, el Consell de Política Fiscal i Financera va aprovar, amb 
el vot en contra de la Generalitat de Catalunya, l’objectiu d’estabilitat pressupostà-
ria per a l’exercici 2016 per al conjunt de les comunitats autònomes situant-lo en el 
0,30% del PIB. Aquest objectiu suposa una reducció des del 0,70% que s’havia as-
signat a la Generalitat per a l’exercici anterior. Amb posterioritat, el 10 de juliol, el 
Consell de Ministres va aprovar la distribució de l’objectiu de dèficit pel conjunt de 
l’Estat que incloïa també el corresponent a les comunitats autònomes.

D’altra banda, com d’habitud, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públi-
ques no va comunicar l’import de les bestretes del model de finançament per al 2016 
fins al passat 29 de juliol, en el marc de la reunió del Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera, de manera que no va resultar possible complir els terminis que la legislació 
preveu per a l’aprovació del límit de despesa.

Més endavant, per mitjà del Decret 174/2015, de 3 d’agost, de convocatòria d’e-
leccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució, es van convocar eleccions 
al Parlament de Catalunya, que van tenir lloc el 27 de setembre de 2015. Aquesta 
circumstància va obligar a prorrogar els pressupostos de la Generalitat del 2015 per 
l’adopció del Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris 
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015, mentre no entrin en vigor els del 2016.

En aquest context d’inicial desconeixement de l’import dels principals ingressos 
de la Generalitat i posteriorment de convocatòria electoral, el Govern en funcions 
no va considerar adient l’aprovació d’un límit de despesa.
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Una vegada constituït el nou Govern i efectuades les reorganitzacions departa-
mentals que s’han considerat oportunes, s’ha posat de nou en marxa l’elaboració dels 
pressupostos per al 2016.

Pel que fa al context de la seva elaboració, la Generalitat considera que la distri-
bució dels objectius de dèficit entre els diversos nivells de les administracions pú-
bliques no s’ajusta a la normativa vigent, concretament, a la disposició transitòria 
primera, apartat 1.b) de la Llei orgànica 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i soste-
nibilitat financera, ja que incompleix el calendari i contradiu el principi de propor-
cionalitat en atorgar a les comunitats autònomes una fracció decreixent del dèficit 
estructural.

Recentment, i una vegada constatada la desviació pel conjunt de les administra-
cions públiques de l’Estat en 0,8 punts del PIB respecte de l’objectiu de dèficit pro-
posat per al 2015 descomptats els ajuts financers i altres despeses extraordinàries, el 
Govern de l’Estat ha revisat l’objectiu de dèficit per al 2016 fins a situar-lo en el 3,6% 
del PIB. Aquest és el nou objectiu agregat que ha inclòs al Programa d’Estabilitat 
que ha comunicat a la Comissió Europea. Aquesta decisió ha comportat també la 
revisió de l’objectiu de dèficit per al conjunt de les comunitats autònomes que passa 
del 0,3% al 0,7% del PIB.

Cal fer notar que, pel que fa a la distribució de l’objectiu de dèficit entre les ad-
ministracions públiques de l’Estat, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal 
(AIReF) en el seu informe del passat 27 de juliol de 2015, Informe sobre el estable-
cimiento de los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria y deuda pública 
para las Comunidades Autónomas, recomana que per als exercicis 2016 i 2017 es 
fixin objectius de dèficit diferenciats per comunitats autònomes a l’objecte que totes 
elles puguin assolir l’estabilitat pressupostària l’any 2018, ja que és de l’opinió que 
establir objectius que ja «ex ante» no resultin factibles de complir afecta negativa-
ment la credibilitat de les regles de disciplina fiscal. En aquest sentit, recomana que 
Catalunya, conjuntament amb altres quatre comunitats, disposi d’una senda més 
gradual d’ajust dels dèficit en els dos propers exercicis 2016 i 2017. En el seu recent 
informe de 22 d’abril passat, Evaluación del Proyecto de Actualización del Progra-
ma de Estabilidad del Reino de España 2016-2019, es pronuncia en aquest mateix 
sentit pel que fa a la conveniència que Catalunya, entre altres comunitats, disposi 
d’un objectiu de dèficit per al 2016 superior al 0,7% assignat al conjunt de les comu-
nitats autònomes

D’altra banda, a l’Informe sobre los Presupuestos iniciales de las Administraci-
ones Públicas para 2016, de 6 d’abril passat, l’AIREF s’ha pronunciat en el sentit 
que en el procés de consolidació fiscal es ponderi la factibilitat d’assolir els objec-
tius fixats, la diferent sensibilitat al cicle econòmic dels ingressos i les despeses i la 
suficiència i l’adequació dels sistemes de finançament a les competències de despesa 
dels diferents subsectors de les administracions públiques. I, pel que fa als sistemes 
de finançament, recomana que s’analitzi en profunditat les necessitats de despesa i 
que quan es revisin es faci sense el biaix incrementalista o de manteniment de l’statu 
quo de partida que ha caracteritzat les reformes anteriors.

En aquesta mateixa línia d’opinió també coincideix el Tribunal de Comptes de 
l’Estat quan en el seu Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por 
las comunidades autónomas y ciudades autónomas en relación con los planes eco-
nómico-financieros (PEF), planes de reequilibrio y planes de ajuste previstos en la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del 
Plan de Pago a Proveedores, de 23 de juliol de 2015, afirma que, malgrat que la nor-
mativa vigent preveu l’existència d’objectius de dèficit diferenciats entre comunitats 
autònomes, no se n’ha fet ús, amb l’excepció de l’exercici 2013 i sense que se’n justi-
fiqués els criteris aplicats, la qual cosa ha perjudicat l’eficàcia de les mesures d’ajust 
i ha convertit el procés de fixació d’objectius individuals en un mer formulisme. En 
coherència, l’informe recomana que els acords on es fixin els objectius d’estabilitat 



BOPC 146
2 de juny de 2016

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes 75 

de les comunitats autònomes s’hauria de justificar de forma explícita no només la 
distribució entre aquestes sinó també els criteris de distribució entre els diferents 
nivells de les administracions públiques.

Tanmateix, per complir la legislació d’estabilitat pressupostària d’acord amb les 
decisions aprovades pel Govern de l’Estat, cal establir el sostre de despesa en ter-
mes de la despesa no financera de la Generalitat tot seguint els criteris del Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 2010).

Segons la informació facilitada per l’Administració General de l’Estat en relació 
amb l’estimació de les bestretes corresponents al model de finançament i la previ-
sió de liquidació del model corresponent a l’exercici 2014, així com de les estimaci-
ons de la resta d’ingressos de la Generalitat, el conjunt dels recursos previstos per a 
l’exercici 2016 puja a un total de 21.757 milions d’euros. Aquest import no inclou els 
ingressos procedents de l’Estat en concepte de participació dels ens locals de Cata-
lunya en els tributs de l’Estat ni els altres ingressos finalistes que puguin provenir de 
l’Estat, de la Unió Europea o d’altres administracions públiques atès que el volum 
de despesa que s’efectuï al seu càrrec haurà de ser equivalent al volum d’ingressos 
d’aquesta naturalesa rebuts.

Si al volum d’ingressos de la Generalitat se li afegeix el marge addicional que 
representa l’objectiu de dèficit del 0,7% del PIB previst per al 2016 (1.490,5 milions 
d’euros), resulta un sostre de despesa de 23.247,5 milions d’euros.

Per tal de determinar el sostre de despesa de la Generalitat, cal incorporar al 
càlcul els ajustos SEC necessaris per expressar el resultat en termes de Comptabi-
litat Nacional que s’estimen en –45,7 milions d’euros. Entre aquests ajustos no s’hi 
inclouen els corresponents al resultat no financer de les entitats classificades en el 
sector Administració pública de la Generalitat d’acord amb els criteris del SEC ni 
l’assimilació com a despesa no financera de les aportacions de capital efectuades a 
determinades entitats. En conseqüència, el sostre de despesa de la Generalitat per 
al 2016 és de 23.201,8 milions d’euros. L’import, que es podrà distribuir entre els 
crèdits de despesa de les diverses seccions del pressupost de la Generalitat, serà 
l’esmentat sostre augmentat o minorat en l’import del superàvit o dèficit, respectiva-
ment, de les entitats classificades dins del sector Administració pública de la Gene-
ralitat en termes SEC.

Per tot això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda, el Govern

Acorda:
– 1 Establir el sostre màxim de despesa no financera de la Generalitat de Cata-

lunya per al 2016 en 23.201,8 milions d’euros.
– 2 Presentar aquest Acord del Govern al Parlament d’acord amb l’article 11 de 

la Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària.

Barcelona, 24 de maig de 2016
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya
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Seguiment de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d’una resposta institucional
335-00005/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ

Reg. 28124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 17/XI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, 
la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional, us informo del següent: 

La mateixa Resolució, en el seu apartat XVII (punt 82a), insta el Govern de la 
Generalitat a crear una comissió de seguiment –amb representació del Govern, els 
grups parlamentaris i les entitats socials i amb professionals del sector– dels acords 
adoptats en el debat.

Seguint aquest mandat parlamentari, el Govern va crear i convocar l’esmentada 
comissió de seguiment, que va constituir-se el passat dia 20 de maig amb represen-
tació de tots els agents indicats en la resolució i dels dos sindicats majoritaris del 
país. En aquesta sessió constitutiva, el Govern va retre comptes de les accions rea-
litzades fins aquell moment per tal de donar compliment a cadascun dels punts de la 
Resolució 17/XI. La comissió es reunirà amb caràcter periòdic per tal de poder anar 
realitzant un seguiment del grau de compliment dels acords adoptats en el debat ge-
neral tingut els dies 9 i 10 de març.

D’acord amb el que estableix el punt 82b de la Resolució 17/XI, em plau fer-vos 
arribar la informació relativa al grau de compliment dels acords inclosos en l’esmen-
tada Resolució, amb el prec que els pugueu fer arribar a les comissions parlamen-
tàries que pertoqui, tal com estableix la Resolució. Val a dir que aquest retiment de 
comptes es durà a terme després de cada reunió de la comissió de seguiment.

Finalment, i d’acord amb el que estableix el punt 82c de la Resolució, us fem 
avinent que el mateix dia 20 de maig es va publicar al web de la Generalitat la in-
formació relativa al grau de compliment de cadascun dels compromisos adquirits 
en el debat sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d’una resposta institucional. Tal com s’indica en la resolució, 
aquesta informació s’actualitzarà de forma bimestral, per tal de facilitar-ne la con-
sulta pública.

Aquests mecanismes específics de retiment de comptes establerts en la mateixa 
Resolució 17/XI són els que permetran, per tant, dur a terme un seguiment periòdic 
del compliment de la Resolució 17/XI.

Barcelona, 24 de maig de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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