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3. Tramitacions en curs

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres escolars 
concertats
302-00001/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 6054 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el artícu
lo 158 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la 
Interpel·lació al Govern sobre els centres escolars concertats (tram. 30000004/11).

Moción
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantizar la libertad de enseñanza en Cataluña facilitando a todos los catalanes 

el acceso a una educación de calidad y acorde con los valores y prioridades de las fa
milias, y respetuosa con los principios democráticos y legales que rigen nuestra convi
vencia.

2. Preservar el Servei d’Educació de Catalunya creado por la Ley de Educación de 
Catalunya, sistema mixto formado por centros educativos públicos y privados sosteni
dos por recursos públicos, garantizando en todo caso su estabilidad, vigencia y suficien
cia.

3. Mantener los conciertos educativos de aquellos centros que prestan el Servei 
d’Educació de Catalunya de manera respetuosa con la normativa y los criterios legal
mente establecidos para el acceso y el mantenimiento de dichos conciertos.

4. Incluir en los presupuestos de la Generalitat para el año 2016 las disposiciones y 
recursos económicos necesarios que garanticen la estabilidad, vigencia y suficiencia de 
los conciertos educativos vigentes en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 3 de febrero de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
302-00002/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 6078 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Par

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la polí
tica sanitària (tram. 30000001/11).

Moció
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. De manera immediata, mentre no sigui modificada l’Ordre SLT 102/2015, de 21 

d’abril, per la qual s’estableixen els terminis de referències per a l’accessibilitat a les 
prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei Català de la Salut, garantir el compli
ment dels temps de referència a tot el territori.

2. A curt termini, en un mes, modificar l’Ordre SLT/102/2015, de manera que: 
a) Els terminis de referència recollits a dita Ordre passin a ser terminis màxims de 

garantia.
b) S’estableixi un termini màxim garantit de 48 hores per les urgències.
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c) Per tal que siguin efectius, la mateixa disposició normativa establirà el mecanis
me de reclamació i la obligació del CatSalut de donar una alternativa en cas d’incom
pliment. En aquest supòsit, s’haurà de proposar un altre centre on es pugui dur a terme 
dins d’aquest termini.

d) S’establirà un mecanisme de gestió i revisió de les llistes d’espera, que permeti 
detectar i corregir demores excessives.

e) En el cas dels ingressos i intervencions cancel·lats i les visites desprogramades, 
les reprogramacions tindran un termini màxim d’un mes, des de la data de cancel·lació.

3. A mig termini, en un any, donar compliment a la Moció 83/IX del Parlament de 
Catalunya, reiteradament incomplerta pel Govern.

4. Presentar al Parlament, en dues setmanes, un anàlisi sobre les iniquitats territo
rials en matèria de salut, així com les mesures previstes per tal de reduirles.

5. Garantir, en el termini d’un mes, la publicitat semestral a la web del CatSalut de 
les llistes i temps d’espera per a primeres visites a especialistes.

6. Comparèixer anualment a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per 
donar compte de manera específica de la situació de les llistes d’espera.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la nova cultura  
de l’aigua i del territori
302-00003/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 6204 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.02.2016

A la Mesa del Parlament
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, Sergi Saladié Gil, diputat del GP de la Candidatura 

d’Unitat Popular  Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go
vern sobre la nova cultura de l’aigua i del territori (tram. 30000002/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. En matèria de planejament territorial, i en el marc del procés constituent, a definir 

el model i els instruments de planejament territorial basats en la sostenibilitat, el reequi
libri territorial i que assegurin l’assoliment de totes les sobiranies (alimentària, energè
tica, l’habitacional...)

2. En matèria de la qualitat de les aigües: 
a. Exigir a Acuamed la finalització de manera immediata i segura el procés de des

contaminació de l’embassament de Flix, així com completar la creació d’una xarxa se
gura d’aigua per als municipis situats aigües avall de Flix.

b. Finalitzar els estudis per a la Declaració de sòls contaminats a tot el recinte in
dustrial de Flix, així com a altres parcel·les afectades fora d’aquest espai, i elaborar, en 
el termini màxim d’un any, el consegüent pla d’actuació de descontaminació dels sòls.

c. Retirar a Iberpotash la qualificació d’empresa d’interès públic, i exigir que l’em
presa compleixi amb les seves responsabilitats amb la salut pública i el medi ambient.

3. En relació als grans regadius i els transvasaments: 
a. Reconèixer les lluites dels moviments socials en defensa dels rius i les aigües, i 

donar ple suport a les reivindicacions.
b. Sustentar les actuals polítiques d’aigua i les futures, en el marc de la Nova Cultura 

de l’Aigua.
c. Revisar els regadius SegarraGarrigues i XertaSénia.
d. Revisar el projecte de Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya a 

partir dels cabals ecològics establerts en el Pla sectorial de cabals de manteniment, i 
complint la Directiva Marc de l’Aigua.

e. Eliminar qualsevol possibilitat de transvasament entre conques.
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f. Aprovar el Pla de Sequera previst en el Pla de gestió del districte de conca fluvial 
de Catalunya (PGDCFC) de 2009.

g. Vetllar perquè en el marc del procés constituent es garanteixi la preservació dels 
recursos naturals com l’aigua, com un bé estratègic, així com l’accés universal a aquest 
recurs bàsic per a la vida.

4. En matèria dels processos de privatització de l’aigua i exclusió social d’accés a 
l’aigua: 

a. Donar compliment als punts 1 i 9 de l’Annex de la Declaració aprovada el passat 9 
de Novembre de 2015 per la majoria del Parlament de Catalunya.

b. Revertir els processos de gestió privada de l’aigua en alta, en aquells casos que 
depenen directament del Govern de la Generalitat de Catalunya.

c. Aplicar el PARMA (Pla d’acompanyament i recursos per a la municipalització de 
l’aigua), aprovat amb la Moció 205/X del Parlament de Catalunya (Tram. 30200275/10)

5. En relació a les infraestructures de comunicació: 
a. Exigir amb caràcter urgent al Ministerio de Fomento l’alliberament immediat 

dels peatges de les autopistes AP7 i AP2, en els trams HospitaletTorreblanca i Mont
blancLleida, respectivament.

b. Garantir que en la planificació territorial i sectorial, actual i futura, la mobilitat 
sigui un dret, i no una obligació, i que aquesta sigui eficient, segura i baixa en carboni.

6. En relació al sistema energètic: 
a. Exigir, amb caràcter urgent, al Ministerio de Industria, Energia y Turismo el tan

cament immediat de les centrals nuclears instal·lades a Catalunya.
b. Paralitzar la construcció de línies elèctriques de Molt Alta Tensió (MAT).
c. Elaborar un nou pla de l’energia amb caràcter executiu, que prioritzi les energies 

renovables, i la generació distribuïda de gestió comunitària.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUPCC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transfòbia
302-00004/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 6218 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.02.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 158 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern 
sobre la transfòbia (tram. 30000006/11).

Moción
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Desarrollar una estrategia de prevención de la violencia de género que incluya 

el reconocimiento de las diversidades sexuales y de género así como la prevención del 
acoso escolar por razón de género en los centros educativos, espacios de ocio educativo 
y espacios juveniles.

2. Desarrollar los reglamentos de la ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y 
las oportunidades en la infancia y la adolescencia, y de la 11/2014, de 10 de octubre, 
para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales 
y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, y destinar en el siguiente ejer
cicio presupuestario una partida con recursos suficientes para que puedan desarrollarse 
de manera efectiva.

3. Promover acciones en coordinación con los ayuntamientos para reducir el acoso 
escolar y acompañar a menores y jóvenes que sufren este tipo de discriminación por ra
zón de diversidad sexual y de género, mediante la protocolización de las acciones per
tinentes. Para ello, es necesario tener en cuenta el asesoramiento y las aportaciones de 
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las diversas entidades referentes a esta materia así como promover la cooperación entre 
los entes educativos.

4. Elaborar e implementar un protocolo concreto para tratar a los alumnos transgé
nero son la participación de las asociaciones y plataformas LGTBI y los consejos esco
lares.

5. Revisar los protocolos existentes como el «Protocol de prevenció, detecció i inter
venció enfront l’assetjament entre iguals» y las herramientas poniendo énfasis especial 
en los temas de orientación sexual e identidad de género, así como que se realizar una 
evaluación de su conocimiento por parte de la comunidad educativa y de su funciona
miento con la participación de todos los agentes implicados.

6. Impulsar programas contra el acoso escolar inspirados en el programa KiVa, que 
ha tenido una gran incidencia social en Finlandia y ha demostrado éxito en su implan
tación.

7. Coordinar con el Gobierno de España y con las instituciones y actores sociales 
implicados todas las medidas anteriormente descritas.

Palacio del Parlamento, 4 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques  
de l’aigua
302-00005/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 6237 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.02.2016

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla
ment del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de l’aigua (tram. 30000003/11).

Moció
A. En relació al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre 2016
1. El Parlament de Catalunya manifesta al Govern de l’Estat espanyol el rebuig a 

l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Con
sell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.

2. Insta el govern a donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials 
que es facin per mostra el rebuig al Pla hidrològic de la conca de l’Ebre pel govern de 
l’estat en tant que no respecta els cabals ambientals necessaris per la pervivència del 
Delta de l’Ebre.

3. Insta el Govern a convocar de forma urgent la Comissió per la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre per tal valorar el contingut del Pla aprovat i proposar les accions que 
s’escaiguin liderant una resposta institucional unitària.

4. El Parlament dóna suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajunta
ments, així com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Euro
pea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els 
cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

5. Insta el Govern a utilitzar tots els mecanismes jurídics, tant estatals com comu
nitaris, que estiguin al seu abast per a aturar el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, 
atès la vulneració de les Directives 2000/60/CE, en la política d’aigües (DMA), 92/43/
CEE d’Habitats naturals i flora i fauna silvestre, i la Directiva 2009/147/CE relativa a la 
conservació d’aus silvestres del Parlament Europeu i del Consell i del RD 1/2001, del 20 
de juliol de la Llei d’aigües.

6. Insta el Govern a mantenir tots els projectes i inversions proposats per Comissió 
per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats 
al riu, al delta i als pobles riberencs.
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7. Insta el Govern a presentar durant el 2016 el Pla Especial del Delta de l’Ebre que 
segons Control de compliment de la Moció 105/X (BOP 445 de 9 e desembre de 2014) 
estava en fase d’elaboració i es preveia finalitzarlo durant el primer trimestre de 2015.

8. Insta el Govern a presentar durant el 2016 el Decret del Catàleg de la Fauna Ame
naçada de Catalunya i els Plans de recuperació d’espècies amenaçades relacionades 
amb l’Ebre que tenen màxima protecció com la Margaritifera Auriculària que segons 
Control de compliment de la Moció 105/X (BOP 445 de 9 e desembre de 2014) estava a 
l’Assessoria Jurídica pendent de l’informe corresponent.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
9) Revisar i estudiar, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Rama

deria, Pesca i Alimentació, l’ampliació de nous regadius previstos en el Pla de regadius 
de Catalunya, que inclou el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre des del punt de vista de 
la viabilitat econòmica i ambiental.

10) Obrir amb la resta de les comunitats autònomes de la conca de l’Ebre diàleg i 
negociació en el marc de la CHE per estudiar i revisar l’ampliació de les 300.000 noves 
hectàrees de regadiu aigües amunt que inclou el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre des 
del punt de vista de la viabilitat econòmica i ambiental, i elaborar una nova proposta 
més racional que faci compatible la necessària producció d’aliments amb el manteni
ment del cabal ecològic i els usos de l’aigua que estableix la Directiva marc de l’aigua 
(DMA).

11. Treballar coordinadament amb els Departaments de Territori i Sostenibilitat i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb les comunitats de regants de les 
Terres de l’Ebre i de Lleida, amb els sindicats i les associacions professionals represen
tants de la pagesia, amb els representants del sector de la pesca i l’aqüicultura, amb les 
entitats ecologistes i conservacionistes, amb representants del món acadèmic i amb la 
resta d’agents econòmics, socials i polítics per a arribar als consensos necessaris per a 
garantir la supervivència de l’Ebre i del delta.

B) En relació al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al pe-
ríode 2016-2021

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
12. Revisar el Pla de Gestió de Districte de conca fluvial de Catalunya 20162021 

per garantir l’abastament de totes les poblacions prioritzant l’ús eficient, l’estalvi i els 
recursos hídrics de cada conca.

13. Mantenir els valors fixats per als cabals de manteniment aprovats en l’actual Pla 
Sectorial de cabals de manteniment (Acord de Govern 4 de juliol de 2006) mentre no hi 
hagi nous estudis científictècnics i consultables que els invalidin.

14. Executar les mesures necessàries que garanteixin que no caldrà cap nou transva
sament i a implementar un calendari de retorn pel cabal del Ter, donant compliment al 
Pacte del Ter i preveient la substitució progressiva dels cabals transvasats gràcies a les 
aportacions dels nous recursos disponibles en el marc del Pla estratègic de disponibilitat 
dels recursos hídrics en l’àmbit ATLL.

15. Recuperar i actualitzar el Pla estratègic de disponibilitat dels recursos hídrics 
en l’àmbit ATLL, aprovat l’any 2010, que preveu la utilització adequada de les diverses 
fonts de subministrament i la millor gestió dels aqüífers i de les masses d’aigua tal com 
demana la moció sobre la gestió de l’aigua aprovada pel Parlament de Catalunya de 30 
d’abril de 2015.

16. Promoure la redacció de plans de recursos hídrics alternatius que promoguin 
fonts de subministrament diferents, contemplant la utilització de l’aigua de la pluja, en
tre d’altres.

17. Aprovar el més aviat possible el Pla de gestió de sequeres que fixi els protocols de 
posada en marxa de les mesures, activi el funcionament a ple rendiment de les plantes 
dessaladores, limiti els usos ornamentals i d’oci i en definitiva garanteixi l’abastament.

18. Adoptar les mesures necessàries per a garantir el subministrament d’aigua po
table a les poblacions que tenen afectats llurs aqüífers o captacions per índex de nitrats 
superiors als permesos legalment.

19. Adoptar i fer públics en el Programa de Mesures els criteris tècnics i d’impacte 
al medi per prioritzar les actuacions de l’ACA en els nuclis no sanejats, sense EDAR i 
en els nuclis en què cal millorar el sanejament.
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20. Eliminar en els proper Pressupost el cànon tipus 0 euros/m3 del cànon de l’aigua 
a usos ramaders i proposar el cobrament del cànon a l’agroindústria porcina amb capa
citats iguals o superiors a 1.500 porcs.

21. Actualitzar el Pla d’usos d’aigua de Catalunya, de manera que inclogui mesures 
de bona gestió, estalvi i eficiència en els diferents sectors –agrícola, ramader, industrial, 
de serveis, lúdic i domiciliari–, per a garantir la preservació quantitativa i qualitativa de 
les masses d’aigua i dels cabals ecològics dels rius.

22. Endegar el procés per al Pacte Nacional de l’Aigua amb una posada en comú 
entre el conjunt de la societat i les administracions relativa a les polítiques de gestió del 
cicle integral de l’aigua i les conques fluvials de Catalunya, tal com demana la moció 
sobre la gestió de l’aigua aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d’abril de 2015.

23. Impulsar el procés per a convertir l’Agència Catalana de l’Aigua en l’òrgan regu
lador del control públic del cicle integral de l’aigua a totes les conques fluvials de Cata
lunya dotantla dels recursos pressupostaris mitjançant un contracte programa que ga
ranteixi la seva sostenibilitat econòmica.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la solidaritat,  
la igualtat i la unió entre tots els espanyols
302-00006/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 6238 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto 

del Grupo Parlamentario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artículo 158 del 
Reglamento del Parlament, presentan la siguiente moción, subsiguiente a la Interpe
lación al Govern sobre la solidaridad, la igualdad y la unión entre todos los españoles 
(tram. 30000005/11).

Moción
El Parlament de Catalunya 
1. Recuerda que todos los ciudadanos españoles somos iguales ante la ley, todos es

tamos sujetos al cumplimiento de la misma, y un valor supremo de la convivencia es la 
solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas.

2. Manifiesta que el resultado electoral del pasado 27 de septiembre muestra la gran 
diversidad de la sociedad catalana, refleja la pluralidad de opciones políticas existentes 
y evidencia que en Cataluña no hay una mayoría social partidaria de un proceso de se
paración y de ruptura unilateral con la legalidad democrática.

3. Constata que en ningún país democrático, ninguna institución ni ningún repre
sentante político puede atribuirse la capacidad de incumplir las leyes democráticas y 
las resoluciones judiciales que son el marco de convivencia fundamental de la sociedad.

4. Subraya que este marco democrático de convivencia emana del Estatuto de Au
tonomía de Cataluña y de la Constitución Española, y que de acuerdo con este marco 
Cataluña dispone de un gran abanico de competencias autonómicas, que la dotan de un 
amplio nivel de autogobierno.

5. Remarca que los catalanes no renuncian a modificar y mejorar las leyes democrá
ticas e impulsar reformas en Cataluña y en toda España respetando los procedimientos 
democráticos establecidos y que el Gobierno de la Generalitat, en representación de 
todos los catalanes, debe participar e impulsar reformas en Cataluña y en toda España 
que estén encaminadas a mejorar la vida de los ciudadanos.

Palau del Parlament, 5 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto,  
GP C’s 
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4. Informació

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00008/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 5993 / Coneixement: 04.02.2016

A la presidenta del Parlament 
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5 de no

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donarvos compte que 
durant l’absència de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el dia 
4 de febrer de 2016, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 28 de gener de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 145/2016, de 28 de gener, d’encàrrec de despatx de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació al vicepresident del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda el dia 4 de febrer de 2016, és pu-
blicat al DOGC 7052, del 4 de febrer de 2016.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Actualització de la descripció de funcions dels llocs de treball del 
Parlament de Catalunya

APROVACIÓ

Mesa del Parlament, 02.02.2016

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de febrer de 2016, d’acord amb els 

articles 14.5 i el 45 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu
nya, ha aprovat l’actualització de la definició de funcions de diferents llocs de treball del 
Parlament de Catalunya assignats al Cos d’Administradors Parlamentaris. Aquesta ac
tualització adapta aquestes definicions a les diverses modificacions que s’han produït en 
l’estructura organitzativa des de la creació d’aquests llocs de treball i es concreta com 
s’indica a continuació: 

Serveis d’Assessorament Lingüístic
Secretari/ària (C1): Dóna suport administratiu a les tasques d’assessorament lin

güístic i al coordinador o coordinadora dels Serveis d’Assessorament Lingüístic, i en 
concret, entre altres funcions, atén i distribueix les comunicacions externes escrites, te
lefòniques i telemàtiques; gestiona l’arxiu i l’agenda; controla i gestiona la facturació de 
proveïdors, i gestiona els permisos del personal.
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Departament d’Informàtica i Telecomunicacions
Secretari/ària (C1): Dóna suport i assistència administratius al Departament d’In

formàtica i Telecomunicacions; s’encarrega del manteniment de l’agenda del cap o la 
cap del Departament, de l’atenció telefònica, dels avisos, de la recepció de la correspon
dència i de l’arxiu; porta a terme la gestió i la tramitació econòmica del centre gestor 
mitjançant el programa informàtic de gestió del pressupost; col·labora en els expedients 
de contractació del Departament.

Oïdoria de Comptes i Tresoreria
Gestor/a econòmic/a (C1): Dóna suport i assistència a l’oïdor o oïdora de Comptes, a 

l’interventor adjunt o interventora adjunta i al coordinador o coordinadora de nòmines, 
previsió social i assegurances; duu a terme altres funcions específiques, que requerei
xen un grau d’especialització i autonomia en la gestió quotidiana, amb relació a les tas
ques de gestió de la comptabilitat pública i de suport a la fiscalització de les despeses 
i la contractació; duu a terme tasques de gestió de nòmines i, si escau, de la seguretat 
social, i també la gestió d’altes i baixes de les assegurances privades i els tràmits que hi 
estiguin relacionats.

Secretari/ària (C1): S’encarrega del suport administratiu a l’Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria, de la realització de tasques de comptabilització de les diferents operacions 
en el sistema informàtic, de la distribució de correspondència, de l’arxivament i la clas
sificació de documents i d’altres tasques anàlogues.

Departament de Relacions Institucionals
Secretari/ària (Serveis Educatius) (C1): Dóna suport i assistència administratius al 

Departament; coordina les peticions de participació en les activitats i els projectes de 
difusió que arriben dels centres educatius, les universitats i altres entitats, i fa el segui
ment dels requeriments logístics i administratius que aquests comporten.

Secretari/ària (Departament) (C1): Dóna suport i assistència administratius al De
partament; coordina les peticions, la tramesa i el seguiment de les d’invitacions a les 
sessions plenàries i comissions i als actes d’especial rellevància institucional en què 
participen representants del Parlament, i s’ocupa de la gestió d’agendes i de l’elaboració 
de programes, documents i expedients que se li encarreguin.

Departament de Comunicació
Secretari/ària (C1): Dóna suport i assistència administratius al Departament, i s’ocu

pa de la tramitació de les peticions d’acreditació dels representants dels mitjans de co
municació, de la gestió de les factures per a la prestació de serveis, de l’arxivament de 
documents, la gestió d’agendes, l’elaboració d’expedients i la gestió de comunicacions.

Departament d’Edicions
Secretari/ària (C1): Dóna suport i assistència administratius al Departament i gestio

na el magatzem de publicacions.

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
Cap de la Unitat de Gestió d’Inventari (C1): Actualitza i adequa les dades compila

des i processades de l’inventari dels vehicles que el Parlament té en propietat o en règim 
d’arrendament financer o de rènting; fa l’inventari de tots els béns mobles i immobles 
que el Parlament té en propietat o en règim de lloguer, d’arrendament financer o de rèn
ting, i configura la base de dades; col·labora en la gestió dels sinistres dels béns de ca
ràcter moble assegurats; controla els dipòsits dels magatzems del Parlament, i redacta 
informes sobre la conveniència de reparar béns mobles o proposarne, si escau, la des
afectació.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta del Parlament, Carme For
cadell i Lluís
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Finiment del mandat dels membres del Consell de Personal del Parlament 
de Catalunya 

PRESENTACIÓ

Coneixement: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Atès que ha finit el mandat de quatre anys dels membres del Consell de Personal es

tablert per l’article 123 dels Estatuts del règim i el govern interiors (ERGI), i per a faci
litar l’inici d’un nou procés electoral, presentem la dimissió com a membres del Consell 
de Personal.

A partir d’avui, els membres del Consell de Personal exercim les competències cor
responents en funcions.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2016
Josep Suriol Busquets, Maria Àngels Casanova Acha, Víctor Bachiller Batanero, Anto
ni Bosch Perelló, Carme de Tomás Viñals, Marta Perxacs Motgé, Joan Garcia i Parera, 
Carles Pintado i Garcia, Juan Luis Juanes Fumadó
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