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

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE, Euratom) 883/2013 pel que fa a la secretaria del Comitè 
de Vigilància de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau
295-00034/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 canvi climàtic
200-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 16739).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 29.03.2016 al 04.04.2016).
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació
202-00013/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 16741; 16802; 17009).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 31.03.2016; 09:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat
302-00019/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 300-00024/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Iniciar immediatament l’elaboració d’un nou Pla general de Seguretat de Catalu-

nya per als anys 2016 i 2017 que haurà d’estar aprovat abans de finalitzar el mes de ju-
liol d’enguany.

2. Planificar les convocatòries de noves promocions d’agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra que s’hauran de convocar en el període 2016-2020.

3. Aprovar, abans de finalitzar el primer semestre d’enguany, la convocatòria de no-
ves places d’agent del Cos de Mossos d’Esquadra, mitjançant un concurs interadminis-
tratiu que permetria, en un termini de temps més breu, la incorporació de nous agents 
de policia d’altres cossos de seguretat.

4. Incorporar l’ús d’una arma llarga en la dotació dels agents del Mossos d’Esquadra 
que realitzen funcions de seguretat ciutadana.

5. Donar instruccions al Cos de Mossos d’Esquadra a actuar d’ofici, dins de les seves 
competències, davant les concentracions de venda il·legal que tenen lloc especialment a 
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la ciutat de Barcelona i als municipis on existeix una important presència d’aquesta ac-
tivitat il·legal.

6. No renunciar a exercir l’acusació en els procediments judicials per delictes en els 
que béns públics i agents de l’autoritat hagin patit danys i lesions, així com a garantir 
l’exercici de l’acusació de la Generalitat contra els que, en la comissió de delictes, hagin 
causat danys o lesions als béns públics i als agents de l’autoritat.

Palau del Parlament, 17 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la disminució 
d’inscripcions d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral del 
personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis
302-00020/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 16009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la disminució d’inscripcions d’estudiants a les universitats i la precarie-
tat laboral del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis 
(tram. 300-00021/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Fer pública en el termini de 3 mesos la fórmula amb la qual es calcula els preus 

dels crèdits de la matrícula universitària per tal de verificar com posen de manifest al-
guns informes que els estudiants estan pagant fins a un 40% del cost de la matrícula, 
enlloc del 25%, i si s’està calculant sobre els costos de prestació del servei, i no sobre els 
ingressos de la universitat, tal i com estableix la normativa vigent.

2. Adaptar, en el termini de 6 mesos, el model de finançament de les universitats ca-
talanes en el cas de que es constati que els preus dels crèdits de la matrícula superen els 
màxims fixats per la normativa vigent.

3. Derogar pel curs 2016-2017 l’increment de taxes universitàries posteriors al 2011 
que ha comportat uns augments d’entre el 69% i el 291% del cost de la carrera, tal com 
proposen les associacions d’estudiants i el Consell d’Estudiants de les Universitats de 
Catalunya (CEUCAT) i en consonància amb la baixada de preus que demanen els rec-
tors de les universitats públiques I compensar a les universitats aquesta matrícula en els 
propers pressupostos.

4. Avançar cap a la gratuïtat real en les matrícules universitàries, començant per 
aplicar en el curs 2016-2017 un sistema de tarifació social en funció de la renda que 
substitueixi progressivament a les beques equitat.

5. Garantir la igualtat de preus de graus i màsters abans d’avançar cap al model de 
3+2, amb l’objectiu d’avançar cap a la gratuïtat del estudis com molts països del nostre 
entorn.

6. Elaborar un mapa universitari de Catalunya amb concreció de les titulacions i di-
rectrius generals sobre les seves orientacions de manera que no es puguin fer competèn-
cies a la baixa si conviuen estudis de 3 i de 4 anys per als futurs processos d’adaptació 
al 3+2 que puguin sorgir.

7. Acabar amb les situacions de precarietat del PDI i del PAS especialment del pro-
fessorat associat, els doctorands i els post-doctorands: 

7.1. Complir de manera immediata amb la normativa que estableix que el PDI con-
tractat no superi el 49% de les plantilles de PDI de les Universitats.

7.2. Actuar de manera immediata per posar fi als contractes temporals irregulars del 
Capítol VI de la UAB, transformant aquests al Capítol I.
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8. Eliminar les subvencions públiques a les universitats privades.
9. Recuperar en els pressupostos de 2016 el finançament a universitats públiques en 

com a mínim allò destinat l’any 2011.

Palau del Parlament, 17 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts
302-00021/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 16013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (tram. 300-00020/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Redactar i presentar a les Comissions de Cultura i Ensenyament del Parlament un 

pla específic per als ensenyaments artístics, abans que acabi l’actual període de sessions, 
buscant la participació dels Ajuntaments i els representants i professionals del sector.

2. Impulsar un nou tractament fiscal per a la cultura.
3. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini de tres mesos, un Projecte de 

Llei de modificació de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts que, entre altres qüestions, incorpori: 

3.1. L’adscripció del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts al Parlament de Ca-
talunya.

3.2. Pel que fa a l’elecció dels seus membres: 
a) El president/a serà una personalitat de reconegut prestigi en el món cultural, ele-

git/da pel Parlament per majoria qualificada.
b) Els consellers/conselleres seran elegits pel Parlament de Catalunya per majoria 

qualificada, a proposta de la Comissió de Cultura.
3.3. La creació dins del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts d’una Comissió 

formada per representants de la Generalitat de Catalunya, les 4 Diputacions, l’Ajunta-
ment de Barcelona i representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’As-
sociació Catalana de Municipis.

3.4. L’ampliació de les seves funcions incorporant en tot cas: 
a) Elaborar un informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya
b) Avaluar les accions de difusió, promoció i foment de l’activitat cultural a Catalunya.
c) Afavorir i impulsar el diàleg entre el món de la creació, dels sectors culturals i 

artístics, del patrimoni cultural, la indústria cultural i creativa i l’Administració pública 
cultural.

d) Impulsar reformes legislatives en matèria de cultura en coordinació amb el De-
partament de Cultura, i emetre informes preceptius sobre els avantprojectes de llei que 
incideixin en temes de política cultural.

e) Elaborar dictàmens i formular recomanacions en matèria de cultura i política 
cultural a iniciativa pròpia o a instància dels departaments de la Generalitat, o de l’ad-
ministració local o d’organismes dependents del Govern o del Parlament. La creació 
d’organismes o equipaments culturals de caràcter nacional ha d’ésser objecte d’un in-
forme preceptiu.

f) Emetre informes preceptius sobre els perfils de les direccions dels equipaments 
culturals nacionals, participar en l’elaboració de les bases de convocatòria i formar part 
dels respectius òrgans de selecció.
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g) Dissenyar, d’acord amb el Govern, les línies d’actuació de suport a agents i enti-
tats respecte a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de l’activitat cultural.

h) Emetre informe preceptiu respecte a la concessió d’ajuts a la creació.
i) Emetre informe i fer el seguiment dels contractes programa que regeixin les rela-

cions entre el Departament de Cultura i els equipaments culturals dels quals l’Adminis-
tració de la Generalitat és titular o en els quals participa.

j) Elaborar les auditories culturals dels equipaments culturals dels quals l’Adminis-
tració de la Generalitat és titular o en els quals participa i de les entitats públiques o pri-
vades que li ho encomanin.

k) Concedir els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
l) Establir vincles de col·laboració amb els òrgans assessors i de participació secto-

rial del Departament de Cultura.
m) Vetllar per la presència i la protecció de les llengües pròpies de Catalunya i de 

l’Aran en l’àmbit de la cultura.
n) Vetllar per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit de la cultura.
o) Promoure, en coordinació amb el Departament competent en cultura, la creació 

d’un instrument interactiu que concentri la informació sobre els ajuts i les altres ini-
ciatives de suport de les administracions públiques i de les institucions privades que 
s’hi vulguin afegir, amb l’objectiu final de promoure’n la màxima coordinació quant 
a calendaris, objectius i criteris, tot preservant llur autonomia per a decidir sobre les 
bases o adjudicar els ajuts.

p) Informar sobre la política de compres i adquisicions de llegats, arxius personals 
o fons personals d’especial interès cultural i establir criteris sobre els equipaments des-
tinataris.

q) Qualsevol altra que li encarregui el Departament de Cultura.

Palau del Parlament, 17 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sanitat
302-00022/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 16020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la sa-
nitat (tram. 300-00022/11).

Moció
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer que el model instaurat de transport sanitari al novembre de 2015 no 

ha tingut els resultats desitjats.
2. Revertir, en espera d’un consens, el model instaurat al novembre de 2015 amb el 

desplegament territorial del nou concurs de transport sanitari.
3. Crear òrgans de participació per escoltar i representar als treballadors adscrits 

al SEM, així com crear una comissió formada per treballadors d’emergències per tal 
d’abordar la reforma horària que els permeti una millor conciliació familiar amb la seva 
vida laboral.

4. Garantir que els professionals sanitaris que treballen garantint la cobertura de les 
emergències sanitàries catalanes es dediquin dintre del seu horari laboral a donar co-
bertura exclusiva a les situacions d’emergència.

5. Situar un metge a la L403 (indicatiu de la SVI del Hospital Santa Maria) amb el 
que actualment està al VIR situat a Alcarràs.

6. Desplaçar el vehicle Índia (Tècnic i infermera) de Lleida a Alcarràs.



BOPC 91
30 de març de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 8

7. Recuperar la unitat de SVA (metge, infermera i tècnic) a: 
a. La ciutat de Tarragona.
b. Mora d’Ebre.
c. Alt Camp.
d. El Vendrell.
e. Ametlla de Mar.
8. Situar un vehicle de SVB 24 hores a:
a. Torredembarra. 
b. A la zona del Barri de Sant Pere i Sant Pau Tarragona.
c. CAP Muralles de Tarragona.
d. Constantí, a la zona de càrrega de material especialment perillós.
e. l’Espluga de Francolí.
f. Cambrils. 
g. Cunit.
h. Alcover.
i. Salou.
j. Torredembarra.
k. Sant Jaume d’Enveja.
l. Santa Bàrbara.
m. Xerta.
n. Batea.
o. Amposta.
p. Bisbal de l’Empordà.
q. Terrassa.

Palau del Parlament, 17 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el medi ambient
302-00023/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 16049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
medi ambient (tram. 300-00023/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. En el marc del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020, 

incloure entre les actuacions que s’adoptaran en cas de declaració d’un episodi ambien-
tal de contaminació un pla de reforç del transport públic, tant en l’àmbit de les Zones 
de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric com també per accedir a aquestes zones 
des de fora.

2. Revisar i actualitzar les mesures incloses en el Pla que tinguin per objectiu poten-
ciar, incentivar i impulsar el transport públic, urbà i interurbà.

3. Incloure la creació de nous aparcaments de dissuasió (park and rides), amb la fun-
ció específica d’afavorir la complementarietat del vehicle privat fora de les Zones de 
Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric amb el transport públic per accedir a elles. 
Aquests aparcaments han de tenir fàcil accés des de les principals vies de comunicació i per-
metre un intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de bus ràpid.

4. Establir un calendari d’implementació urgent de les mesures anteriorment descrites.

Palau del Parlament, 17 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el moment històric 
excepcional
302-00024/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 16053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional (tram. 300-
00019/11).

Moció
1. Reiterar la declaració 1/XI d’aquest Parlament, la seva vigència i el seu contingut, 

i en compliment de la mateixa no atendre el contingut de la sentència 259/2015 de 2 de 
desembre del Tribunal Constitucional sobre la mateixa.

2. Instar el govern que elabori i presenti a aquest Parlament en un màxim de trenta 
dies un pla d’execució de tots i cadascun dels annexos de la declaració 1/XI.

3. Instar el govern, d’acord amb els punts sisè i vuitè de la declaració 1/XI, a desa-
tendre els requeriments de l’Audiència Nacional relatius al procés de desconnexió de-
mocràtica de l’Estat espanyol i, en conseqüència, que el cos de Mossos d’Esquadra no 
els executi com a policia judicial.

4. Mostrar el seu màxim suport a tots els Ajuntaments avui investigats i criminalit-
zats per haver mostrat suport a l’esmentada declaració 1/XI i al mateix temps encoratjar 
els i les càrrecs electes a seguir desatenent les peticions de les institucions no democrà-
tiques de l’Estat espanyol.

5. D’acord amb el punt 3r de la declaració 1/XI, instar el govern que elabori i pre-
senti a aquest Parlament en un màxim de trenta dies un pla d’actuació relatiu a la fase 
preconstituent del procés constituent.

6. D’acord amb el punt 3r de la declaració 1/XI, instar el govern que en els pressu-
postos que presentarà a aquest Parlament hi hagi una partida pressupostària per tal de 
finançar l’esmentada fase preconstituent.

Palau del Parlament, 18 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC 
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
renúncia de Miquel Àngel Escobar Gutiérrez a la condició de membre 
del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 16 de març de 2016, Miquel Àngel Escobar Gutiérrez 

ha renunciat a la condició de membre del Consell Assessor de Continguts i de Progra-
mació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, càrrec per al qual va ésser 
elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 18 de juliol de 2012, d’acord amb 
l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, i la disposició addicional primera de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la 
consellera d’Ensenyament sobre el mapa escolar i, específicament, sobre 
les línies i els grups de P3
354-00053/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sonia Sierra Infante, del GP C’s (reg. 16784).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament, 29.03.2016.

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

Compareixença d’Albert Noguera Fernández, professor de dret 
constitucional de la Universitat de València, davant la Comissió d’Estudi 
del Procés Constituent
357-00011/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Procés Constituent en la sessió 3, tinguda el 
15.03.2016, DSPC-C 62.



BOPC 91
30 de març de 2016

4.90.10. Càrrecs i personal 11 

Compareixença de Ferran Requejo Coll, catedràtic de ciència política 
de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent
357-00012/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Procés Constituent en la sessió 3, tinguda el 
15.03.2016, DSPC-C 62.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament un lloc 
de treball d’administrador o administradora de continguts del SIAP de la 
Direcció d’Informàtica
500-00002/11

ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA D’UN FUNCIONARI DE CARRERA 

Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, va acordar con-

vocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament un lloc de 
treball d’administrador o administradora de continguts del SIAP de la Direcció d’Infor-
màtica del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base desena de l’esmentada convocatòria, el concurs s’ha de resoldre 
a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits al·legats i 
comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb el que estableix la base setena de la convocatòria, en data 15 de 
març de 2016 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscripció 
definitiva de Lluís Giberga Serrat al lloc de treball d’administrador de continguts del 
SIAP de la Direcció d’Informàtica del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda 
Adscriure definitivament Lluís Giberga Serrat al lloc de treball d’administrador de 

continguts del SIAP de la Direcció d’Informàtica del Parlament de Catalunya, amb 
efectes a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de ge-
ner, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc 
de treball de responsable de la gestió i la planificació del manteniment del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00004/11

ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA

Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, va acordar con-

vocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de 
treball de responsable de la gestió i la planificació del manteniment del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base desena de l’esmentada convocatòria, el concurs s’ha de resoldre 
a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits al·legats i 
comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb el que estableix la base setena de la convocatòria, en data 15 de 
març de 2016 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscripció 
definitiva de Sandra Bosch Fàbregas al lloc de treball de responsable de la gestió i la 
planificació del manteniment del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Segu-
retat del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Adscriure definitivament Sandra Bosch Fàbregas al lloc de treball de responsable de 

la gestió i la planificació del manteniment del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat del Parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa 
de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de ge-
ner, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió d’Inventari del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00005/11

ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA

Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, va acordar con-

vocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament un lloc de 
treball de cap de la Unitat de Gestió d’Inventari del Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya.
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D’acord amb la base desena de l’esmentada convocatòria, el concurs s’ha de resoldre 
a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits al·legats i 
comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb el que estableix la base setena de la convocatòria, en data 15 de 
març de 2016 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscripció 
definitiva de Regina Rodés Mateu al lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió d’In-
ventari del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de 
Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Adscriure definitivament Regina Rodés Mateu al lloc de treball de cap de la Unitat 

de Gestió d’Inventari del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del 
Parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de ge-
ner, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de la Unitat de Compres i Arxiu del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00006/11

ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA

Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, va acordar con-

vocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament un lloc 
de treball de cap de la Unitat de Compres i Arxiu del Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base desena de l’esmentada convocatòria, el concurs s’ha de resoldre 
a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits al·legats i 
comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb el que estableix la base setena de la convocatòria, en data 15 
de març de 2016 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscrip-
ció definitiva de Maria Teresa Abelló Vilarrasa al lloc de treball de cap de la Unitat de 
Compres i Arxiu del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Par-
lament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Adscriure definitivament Maria Teresa Abelló Vilarrasa al lloc de treball de cap de 

la Unitat de Compres i Arxiu del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Segu-
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retat del Parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de posses-
sió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de ge-
ner, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el 
lloc de treball de responsable de despesa i contractació i secretaria del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00007/11

ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA

Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, va acordar con-

vocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de 
treball de responsable de despesa i contractació i secretaria del Departament d’Infraes-
tructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base desena de l’esmentada convocatòria, el concurs s’ha de resoldre 
a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits al·legats i 
comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb el que estableix la base setena de la convocatòria, en data 15 
de març de 2016 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscrip-
ció definitiva de Maria Assumpta Sala Ros al lloc de treball de responsable de despesa 
i contractació i secretaria del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat 
del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Adscriure definitivament Maria Assumpta Sala Ros al lloc de treball de responsable 

de despesa i contractació i secretaria del Departament d’Infraestructures, Equipaments 
i Seguretat del Parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de 
possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de ge-
ner, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Encàrrec de funcions a una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 22.03.2016

Secretaria general
L’Àrea d’Arxiu, al llarg de l’any 2015, ha vist reduït el seu personal a la meitat, atès 

que han quedat vacants tres llocs de treball per diverses circumstàncies. Concretament, 
el lloc de treball de cap de l’Àrea d’Arxiu va quedar vacant a principis de gener d’en-
guany i, des d’aquesta data, Blanca Martínez Nieto ha desenvolupat les funcions prò-
pies d’arxivera, alhora que ha continuat l’impuls dels projectes de l’Àrea i ha coordinat i 
supervisat els tècnics adscrits a l’Àrea.

D’acord amb això, i la necessitat de proveir aquest lloc de treball, la coordinadora 
executiva de la Direcció d’Estudis Parlamentaris ha emès un informe en què proposa 
que Blanca Martínez Nieto s’encarregui de les funcions del lloc de treball de cap de 
l’Àrea d’Arxiu, atès que compleix els requisits per a ocupar-lo i posseeix el perfil, l’ex-
periència i els coneixements necessaris.

De conformitat amb el que disposa l’article 105 del Decret 123/1997, del 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció profes-
sional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb relació al 
nomenament d’encàrrec de funcions.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, amb relació a l’òrgan de representació del perso-
nal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Encarregar a Blanca Martínez Nieto les funcions del lloc de treball de cap de l’Àrea 

d’Arxiu, grup A1, nivell 15, a partir de la data de la presa de possessió i fins que el lloc 
de treball es proveeixi de manera reglamentària.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, d’acord 
amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu da-
vant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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Encàrrec de funcions a un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 22.03.2016

Secretaria general
El lloc de treball de cap de l’Àrea de Serveis Generals va quedar vacant, en data 25 

de desembre de 2015, amb motiu de la jubilació de la persona titular de la plaça.
D’acord amb això, i atenent la necessitat de proveir aquest lloc de treball, la cap del 

Departament de Recursos Humans ha emès un informe en què proposa que Manel Gil 
Solaz, uixer majordom, s’encarregui de les funcions del lloc de treball de cap de l’Àrea 
de Serveis Generals, atès que compleix els requisits per a ocupar-lo i posseeix el perfil, 
l’experiència i els coneixements necessaris.

De conformitat amb el que disposa l’article 105 del Decret 123/1997, del 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció profes-
sional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb relació al 
nomenament d’encàrrec de funcions.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, amb relació a l’òrgan de representació del perso-
nal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Encarregar a Manel Gil Solaz les funcions del lloc de treball de cap de l’Àrea de 

Serveis Generals, grup A2,C1,C2, nivell 10, a partir de la data de la presa de possessió i 
fins que el lloc de treball es proveeixi de manera reglamentària.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, d’acord 
amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu da-
vant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

4.90.15. Contractació

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

ANUNCI

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalunya, 
del 22 de març de 2016, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per a la con-
tractació dels serveis de manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló 
de Sessions, dels sistemes de conferències d’altres sales i de la resta d’instal·lacions au-
diovisuals del Parlament (exp. núm. 615-00001/11)
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1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament de Comunicació)

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
– Lot 1: Manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions 

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

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

Cpv: 50300000-8
B. Termini d’execució: 
La durada del termini d’execució és de dotze mesos sense pròrroga.
S’estableix que el termini d’execució del contracte comenci, aproximadament, el dia 

1 de juliol de 2016, sens perjudici que pugui començar en una data posterior si així ho 
exigeixen la tramitació i la data de finiment del procediment licitatori, o a petició del 
Departament de Comunicació.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació: 
Lot 1: Manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions i 

dels sistemes de conferències d’altres sales: 15.900,00 € (IVA no inclòs).
Lot 2: Manteniment de la resta d’instal·lacions audiovisuals i de difusió (broadcast): 

99.276,00 € (IVA no inclòs).
b) Valor estimat del contracte: 115.176,00 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: el 5% del pressupost màxim de licitació de cada lot.

6. Requisits específics del contractista 
Els requisits específics del contractista són els establerts pel plec de clàusules admi-

nistratives.

7. Criteris de valoració
Lot 1: 
A. Criteris d’avaluació automàtica (de 0 a 60 punts).
Oferta econòmica (de 0 a 58 punts).
Substitució de la llicència d’AutoCAD LT (de 0 a 2 punts).
B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 40 punts).
Proposta tècnica amb relació a l’inventari, la prestació dels serveis de manteniment 

preventiu i correctiu i personal destinat a l’execució del servei (de 0 a 38 punts).
Millores addicionals (fins a 2 punts).
Lot 2: 
A. Criteris d’avaluació automàtica (de 0 a 70 punts).
Oferta econòmica (de 0 a 68 punts).
Substitució de la llicència d’AutoCAD LT (de 0 a 2 punts).
B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 30 punts).
Proposta tècnica i pla de treball amb relació a l’inventari, proposta d’ampliació del 

manteniment preventiu especificat en el plec de prescripcions tècniques i personal des-
tinat a l’execució del servei (de 0 a 28 punts).
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Millores addicionals (fins a 2 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament de Comunicació del Parlament de Catalunya.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 933 046 610.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreça electrònica: 
jescude@parlament.cat
contractaciopublica@parlament.cat 
g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 29 d’abril de 2016.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 2 de maig de 2016.
b) Documentació que cal presentar: la que estableixen les clàusules 19, 20, 21 i 22 

del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: 
Entitat: Registre de la Secretaria General del Parlament de Catalunya.
Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat dels dies festius i de les tardes 

declarades festives), matins de 9.00 h a 14.00 h i tardes de 16.00 h a 18.30 h. Per a més 
informació, consulteu el web: http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/re-
gistre-general/index.html

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B
L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 17 de maig de 2016 a les 12.00 h al 

Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives particulars 

i en el de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016

Secretaria General
La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 22 de març de 2016, d’acord amb el 

que estableix la clàusula 17 del plec de clàusules administratives, que determina la com-
posició de la mesa de contractació, ha acordat de nomenar com a membres les persones 
següents: 

a) President: el vicepresident segon del Parlament de Catalunya, José María Espe-
jo-Saavedra, o, en substitució seva, el vicepresident primer del Parlament de Catalunya, 
Lluís Corominas.

b) Vocals: 
– La secretària primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó, o, en substitució 

seva, la secretària quarta de la Mesa del Parlament, Ramona Barrufet.
– L’oïdora de comptes, Maria Guiu, o, en substitució seva, la tresorera, Carme de 

Tomàs Viñals.

mailto:jescude@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
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– El lletrat del Parlament Ferran Domínguez o, en substitució seva, el lletrat del Par-
lament Miquel Palomares.

– El cap del Departament de Comunicació, Josep Escudé, o, en substitució seva, el 
tècnic de l’Audiovisual del dit departament, Daniel Rodríguez.

c) Secretària: la funcionària del Parlament Yasmina Garcia o, en substitució seva, la 
funcionària Elisabeth Riambau.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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