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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

PROPOSTES DE COMPAREIXENÇA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS PRESENTADES 

PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 18.03.2016

GP CSP
Proposta de compareixença de Carme Trilla, economista i col·laboradora de Càritas 

Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-00047/11)

Proposta de compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora del Departa-
ment de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa 
Europea de Recerca Urbana i d’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge (tram. 352-00048/11)

Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-00049/11)

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
352-00050/11)

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
352-00051/11)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-00052/11)

Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-00053/11)

Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballa-
dors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-
00054/11)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econò-
mics i Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-00055/11)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-
00056/11)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
352-00057/11)

Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions 
de Veïns i Veïnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 352-00058/11)

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Ha-
bitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-00059/11)

Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-00060/11)

Proposta de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge (tram. 352-00061/11)
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GP SOC 
Proposta de compareixença de Marcos Vilar Cuesta, president de la Secció de Dret 

Administratiu del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-00108/11)

Proposta de compareixença de Joan Ràfols Esteve, president de la Comissió d’Eco-
nomistes en Economia Territorial i Urbana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-
00109/11)

Proposta de compareixença d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-00110/11)

Proposta de compareixença de Xavier Amor i Martín, president de la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-00111/11)

Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 352-00112/11)

Proposta de compareixença de Pau Llonch, portaveu de la Plataforma pel Dret a un 
Habitatge Digne, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-00113/11)

Proposta de compareixença d’Antoni Sorolla Edo, president d’AVS Catalunya Pro-
motors Públics de Sòl i Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 352-00114/11)

Proposta de compareixença de Josep Donés, secretari general de la Federació Cata-
lana de Promotors Constructors d’Edificis, amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge (tram. 352-00115/11)

GP JS
Proposta de compareixença del president de l’Associació de Promotors de Barcelo-

na amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-
00116/11)

Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-00122/11)

Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge (tram. 352-00123/11)

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Ha-
bitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-00124/11)

Proposta de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge (tram. 352-00125/11)

GP CUP-CC
Proposta de compareixença de Juli Ponce, professor de dret administratiu de la Uni-

versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’ha-
bitatge (tram. 352-00131/11)

Proposta de compareixença de Guillem Fernández, en representació de Coop57, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-00132/11)

Proposta de compareixença de Josep Castanyer, en representació de l’Associació 
Prohabitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 352-00133/11)

Proposta de compareixença de Ferran Busquets, en representació d’Arrels Funda-
ció, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 352-
00134/11)

Proposta de compareixença de Joan Uriber, en representació de l’Hospital Sant Joan 
de Déu, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 
352-00135/11)
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ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 29.03.2016, DSPC-C 65

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades
Compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de mesures 

urgents per a l’habitatge (tram. 353-00001/11)
Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 

relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-00002/11)
Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb 

relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-00003/11)
Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-

ques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
00004/11)

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-00005/11)

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-00006/11)

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General de Treballa-
dors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitat-
ge (tram. 353-00007/11)

Compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics i Socials 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-00008/11)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-00009/11)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-00010/11)

Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns i 
Veïnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge (tram. 353-00011/11)

Compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Dig-
ne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
00012/11)

Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-00013/11)

Compareixença d’Antoni Sorolla Edo, president d’AVS Catalunya Promotors Pú-
blics de Sòl i Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge (tram. 353-00014/11)

Compareixença de Josep Donés, secretari general de la Federació Catalana de Pro-
motors Constructors d’Edificis, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 353-00015/11)

Compareixença del president de l’Associació de Promotors de Barcelona amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-00016/11)

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
00017/11)

Compareixença de Juli Ponce, professor de dret administratiu de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-00018/11)

Compareixença de Carme Trilla, economista i col·laboradora de Càritas Diocesana 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge 
(tram. 353-00019/11)

Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora del Departament de Te-
oria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea de 
Recerca Urbana i d’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 353-00020/11)
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Compareixença de Guillem Fernández, en representació de Coop57, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-0021/11)

Compareixença de Josep Castanyer, en representació de l’Associació Prohabitat-
ge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
00022/11)

Compareixença de Ferran Busquets, en representació d’Arrels Fundació, amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-00023/11)

Compareixença de Joan Uriber, en representació de l’Hospital Sant Joan de Déu, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 353-
00024/11)

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents 
maltractats
250-00165/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18839 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 06.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18839)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació 

De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt
Seguir garantint l’execució immediata de les mesures de protecció i planificació ade-

quada dels recursos per tal de reduir al mínim de temps d’espera dels infants i joves d’un 
centre d’acollida a un centre residencial d’acció educativa. Així com potenciar les me-
sures alternatives que suposin la integració en una família dels infants i adolescents en 
situació de desemparament.

Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
250-00167/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18840 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 06.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18840)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a tramitar amb la mà-
xima prioritat el Projecte de decret que desenvolupa el procediment i mesures de pro-
tecció a la infància i l’adolescència en situació de risc, desemparament i guarda pro-
tectora, que emana de la llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència.»
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Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18065; 18812; 18868 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 18065)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició d’un nou punt

«4. Reclamar al Govern de l’Estat la construcció de les noves estacions de Cambrils, 
Salou i l’estació intermodal de Reus, així com el millorament de l’estació de Tarragona.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 18812)

Esmena 1, GP CSP (1)

De modificació d’un incís de l’apartat 1

«1. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per tal de reactivar i finalitzar les obres 
necessàries per a fer arribar la connexió d’ample europeu a Tarragona en el menor ter-
mini possible, així com establir un calendari de finalització de les obres i posada en fun-
cionament, per tal de permetre al sector industrial de Tarragona una planificació de la 
seva activitat a curt i mitjà termini.»

Esmena 2, GP CSP (2)

D’addició d’un nou apartat 4

«4. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per a portar a terme els estudis neces-
saris per definir una estratègia de migració d’ample de via per a tota Catalunya a mig 
termini, coordinada entre totes les Administracions i consensuada amb els agents impli-
cats, tenint en compte: 

– Totes les tecnologies existents, inclosa la possibilitat de nous eixos d’ample varia-
ble per a mercaderies.

– Les inversions necessàries en material mòbil per a la seva adaptació i la seva via-
bilitat.

– La possibilitat de implantació per fases o línies tenint en compte les implicacions 
d’aquesta implantació sobre els serveis existents i possibilitat de planificació serveis fu-
turs.

– La priorització del canvi d’ample directe sobre l’ample mixt sempre que sigui pos-
sible.»

Esmena 3, GP CSP (3)

D’addició d’un nou apartat 5

«5. Iniciar el procés de diàleg amb el Ministerio de Fomento per la cessió de la línia 
de la costa, de la mateixa manera que ha fet la Generalitat Valenciana amb el ferrocar-
ril a Riba-roja de Túria per a la seva conversió a Metrovalència per poder executar el 
Trancamp, la conversió de l’esmentada línia en tren-tramvia.

5.1.) Inici un procés de diàleg amb els ajuntaments afectats per a la tramitació de la 
conversió de la línia de costa en el tren-tramvia.

5.2.) Demanar al Ministeri de Foment la col·laboració per al manteniment del ser-
vei ferroviari costaner, primer amb la modificació dels passos a nivell i després amb la 
conversió a tren-tramvia, tal com i com s’ha fet amb la línia 2 de Cercanías de Cádiz 
(tren-tram).»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18868)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Instar el Govern d’Espanya per tal de reactivar i finalitzar les obres ja adjudica-
des del tercer fil, així com establir un calendari de finalització de les obres i posada en 
funcionament, per tal de permetre al sector industrial de Tarragona una planificació de 
la seva activitat a curt i mitjà termini.»
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Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Instar el Govern d’Espanya a reprendre els tràmits per a l’aprovació de l’estudi 
informatiu de la nova línia, com a mínim al tram de Reus a Sant Vicenç de Calders, per 
tal que en un termini mitjà es pugui oferir al sector empresarial de Tarragona i al Port 
de Tarragona un transport per ferrocarril d’ample europeu i d’alta capacitat.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 3

«3. Instar el Govern d’Espanya a construir un corredor alternatiu a la línia de la 
costa, per al pas de trens de mercaderies, per tal de disminuir els inconvenients del pas 
de mercaderies perilloses i facilitar la millora del transport de viatgers.»

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per 
Premià de Mar
250-00182/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18063; 18867 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 18063)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat al fet que, tenint en 
compte les dues propostes sorgides [...].»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18867)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que, tenint en comp-
te les propostes sorgides a partir de la participació dels veïns amb el suport dels tècnics 
municipals per ubicar la rotonda prevista el POUM de Premià de Mar, continuï col·la-
borant amb l’Ajuntament per trobar una solució viable i poder-la fer efectiva al més 
aviat possible.»

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18866; 18875 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18866)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Instar el Ministeri de Foment a replantejar la política de gestió de l’autopista 

AP-2 als trams entre Montblanc i Lleida, eliminant-ne les barreres, en el marc d’un nou 
model de mobilitat sostenible de les vies d’alta prestació.

b) Mentre no sigui possible dur a terme les mesures de la lletra a, instar el Ministeri 
de Foment a aplicar de manera transitòria les mesures següents: 

1r. Fer que, amb caràcter immediat, el trànsit intern per l’autopista AP-2, des de 
Montblanc fins a Lleida, sigui íntegrament bonificat.

2n. Adoptar, amb efectes immediats, mesures per a desviar obligatòriament els vehi-
cles pesants de la carretera N-240 per l’autopista AP-2 entre Montblanc i Lleida, i que 
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s’apliquin a aquests vehicles pesants, entre Lleida i Montblanc, les mateixes bonifica-
cions que s’apliquen actualment al trànsit desviat de la carretera N-II al pas per les co-
marques gironines.

c) 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.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 18875)

Esmena 1, GP C’s

De supressió i addició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instar el Govern de l’Estat amb més contundència i de forma conjunta amb els 

càrrecs públics territorials a trobar una solució urgent, que passi per preferentment mit-
jançant la immediata gratuïtat del peatge i pel posterior rescat de la concessió de l’auto-
pista AP-2, entre Montblanc i Lleida, assolint d’aquesta manera, i tal i com demanda el 
teixit empresarial del conjunt del territori, la connectivitat de les comarques de Lleida 
amb les de Tarragona i amb el seu port, i per extensió, amb el corredor Mediterrani.»

Esmena 2, GP C’s

D’addició d’un nou punt

«2. Instar al Govern d’Espanya a completar el tram de la A-27 entre les poblacions 
de Valls i Montblanc.»

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de 
l’autovia orbital de Barcelona B-40
250-00202/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18864 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18864)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«Tenint en compte la necessitat de millorar la connexió entre les comarques del Va-
llès i el Baix Llobregat s’insta al Govern de la Generalitat a: 

a) Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de Fomento perquè executi les 
obres compromeses en els Pressupostos de l’Estat per finalitzar l’Olesa de Montserrat -  
Viladecavalls, connectant amb la C-58 / C-16.

b) Desenvolupar els estudis de mobilitat previstos en el marc del Pla Territorial Me-
tropolità de Barcelona, d’acord amb les bases i principis de Llei 9/2003, de 13 de juny, 
de mobilitat. Aquests estudis han de comptar amb la participació de les administracions 
locals i representants de la societat civil, i han de concretar les actuacions per a la mi-
llora de la mobilitat de la segona corona metropolitana, tant en l’àmbit ferroviari com 
viari, prioritzant el transport públic.

c) D’acord amb els estudis de mobilitat citats a l’apartat anterior sol·licitar al Mi-
nisteri de Foment el traspàs de la competència per a tramitar i executar aquelles actua-
cions que no siguin competència del Govern de la Generalitat, i també la transferència 
de les partides pressupostàries d’inversió previstes per aquestes actuacions, per tal que 
puguin ser destinades a la millora de les vies d’interconnexió locals i les infraestructu-
res de transport públic a les comarques del Vallès.

d) D’acord amb els estudis de mobilitat citats a l’apartat b) es modificaran tots els 
instruments de planejament existents actualment, ja siguin estatals, nacionals o munici-
pals, a per dur a terme l’implementació dels mateixos, i desprogramant aquelles actua-
cions actualment previstes que s’hagin descartat en la seva configuració actual.»
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19062, 19070, 19074, 19147 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 19062)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00019/11).

Esmena 1, GP SOC

De supressió

Supressió del punt 1.

Esmena 2, GP SOC

D’addició al final del punt 4

«4. Incorporar l’ús d’una arma llarga en la dotació dels agents del Mossos d’Esqua-
dra que realitzen funcions de seguretat ciutadana, quan la situació operativa especial-
ment ho requereixi, i així ho entenguin els comanaments del cós i la Direcció política 
després d’analitzar la mateixa.»

Esmena 3, GP SOC

D’addició al final del punt 5

«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 espe-
cialment a la ciutat de Barcelona i als municipis on existeix una important presència 
d’aquesta activitat il·legal, sempre en coordinació amb la corresponent policia local, a 
través de les reunions de la Junta Local de Seguretat, i en el marc de les Meses Opera-
tives.»

Esmena 4, GP SOC

D’addició a l’inici del punt 6

«6. Malgrat el Ministeri Fiscal té constitucionalment encomanada la promoció de 
l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets de la ciutadania i de l’interès 
públic, 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, 31 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 19070)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00019/11).

Esmena 1, GP C’s

De modificació del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. Dotar les comissaries de Mossos d’Esquadra d’un nombre d’armes llargues, que 
serà fixat reglamentàriament, per poder fer front a situacions d’elevat risc, dotant-los 
així de la necessària capacitat de resposta enfront l’activitat delinqüencial, i establir els 
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programes de formació i instrucció adients per tal que els agents de seguretat ciutadana 
en puguin fer ús, si escau.

Esmena 2, GP C’s

De supressió al punt 5

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 
la ciutat de Barcelona i als municipis on existeix una important presència d’aquesta ac-
tivitat il·legal.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 19074)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00019/11).

Esmena 1, GP CSP

De supressió

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

Esmena 2, GP CSP

De supressió i addició

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 
la ciutat de Barcelona i als municipis on existeix una important presència d’aquesta ac-
tivitat il·legal en col·laboració amb la Guardia Urbana.

Esmena 3, GP CSP

De supressió i addició

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.

6. Garantir el dret a reunió i manifestació, amb respecte als drets humans, assegu-
rant la seguretat a la via pública.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 19147)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat 
(tram. 302-00019/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1

«1. Continuar amb l’elaboració d’un nou Pla general de Seguretat de Catalunya per 
als anys 2016 i 2017 que haurà d’estar aprovat abans de finalitzar el mes de juny d’en-
guany.» 



BOPC 100
8 d’abril de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 14

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 2

«2. Complir amb l’anunci del Govern de convocar noves promocions d’agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra que s’hauran de convocar en el període 2016-2020.

Esmena 3, GP JS

De modificació i supressió del punt 4

«4. En casos de greu risc o d’amenaça valorar dotar d’altres eines policials als 
agents del Mossos d’Esquadra que realitzen funcions de seguretat ciutadana.» 

Esmena 4, GP JS

De modificació i supressió del punt 5

«5. Donar instruccions al El Cos de Mossos d’Esquadra continuarà actuant dins de 
les seves competències, davant les concentracions de venda il·legal que tenen lloc espe-
cialment a la ciutat de Barcelona i als municipis on existeix una important presència 
d’aquest activitat il·legal.» 

Esmena 5, GP JS

D’addició del punt 6

«6. No renunciar a exercir l’acusació en els procediments judicials per delictes en els 
béns públics i agents de l’autoritat de la Generalitat de Catalunya que 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’au-
toritat de la Generalitat de Catalunya.» 

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

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

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 19143 / Coneixement: Presidència del Parlament, 05.04.2016

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, comuniquen a la Mesa del Parlament que han ad-
vertit l’errada següent en Moció subsegüent (tram. 302-00020/11), presentada 17 de 
març de 2016 i amb número de registre 16009.

On hi diu: 
«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.»
Hi ha de dir: 
«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, sense que això com-
porti cap acomiadament de personal laboral temporal, ni indefinit de les universitats.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 18819, 18825, 18891, 19059, 19063 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

05.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18819)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la disminució d’inscripci-
ons d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investiga-
dor i del personal d’administració i serveis (tram. 302-00020/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1

«1. Fer públic un informe sobre el finançament públic de les universitats, la política 
de preus i taxes i l’eficàcia del sistema de beques, on s’especifiqui com es calculen els 
preus dels crèdits de la matrícula universitària.»

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 2

«2. Iniciar l’avaluació i l’estudi del model de finançament de les universitats catala-
nes, de les taxes i preus públics dels estudiants i del sistema d’ajuts a l’estudi per assegu-
rar tant els ingressos de les universitats públiques com l’accés en condicions d’igualtat 
a la universitat.»

Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 3

«3. Analitzar, un cop recepcionat l’informe sobre finançament de les universitats, 
política de preus i taxes i eficàcia del sistema de beques i ajuts, la pertinència del siste-
ma de tarificació social de preus per renda vigent des del curs 2012-13, en el context del 
finançament global de les universitats i de les seves necessitats de finançament.»

Esmena 4, GP JS

De modificació del punt 4

«4. Avançar en el model de tarificació social de preus per renda, en funcionament 
des del curs 2012-13, tot garantint que els motius econòmics no siguin un obstacle en 
l’accés a la formació universitària.»

Esmena 5, GP JS

De modificació del punt 5

«5. Avançar en el compliment dels acords de la Comissió de Garanties del Consell 
Interuniversirtari de Catalunya, sobre l’equiparació dels preus públics dels Màsters als 
actuals de grau sense que això impliqui reducció dels recursos disponibles per part de 
les universitats.»

Esmena 6, GP JS

De modificació del punt 6

«6. Promoure i respectar la plena autonomia universitària en el disseny de l’oferta 
d’estudis, tot vetllant perquè en el procés de verificació dels títols oficials la durada dels 
estudis estigui basada estrictament en criteris acadèmics i respongui satisfactòriament 
a l’assoliment de les competències previstes en el títol.»

Esmena 7, GP JS

De modificació del punt 7

«7. Vetllar per les situacions laborals del PDI i del PAS especialment del professorat 
associat, els doctorands i els post-doctorands:« »

Esmena 8, GP JS

De modificació del punt 7.1

«7.1. Seguir complint amb la normativa que estableix que el PDI contractat no superi 
el 49% de les plantilles de PDI de les Universitats.»
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Esmena 9, GP JS

De supressió del punt 7.2

«7.2. Actuar de manera immediata per posar fi als contractes temporals irregulars 
del Capítol VI de la UAB, transformant aquests al Capítol I.»

Esmena 10, GP JS

De modificació del punt 9

«9. Recuperar el finançament a universitats públiques en com a mínim allò destinat 
l’any 2011, quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES PEL GP CUP-CC (REG. 18825)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la disminució d’inscripci-
ons d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investiga-
dor i del personal d’administració i serveis (tram. 302-00020/11).

Esmena 1, GP CUP-CC

De supressió i addició

«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. Garantir l’equiparació de preus dels màsters públics amb els preus dels graus 
públics, abans d’introduir qualsevol canvi en l’ordenació acadèmica dels ensenyaments 
universitaris, amb l’objectiu d’avançar cap a la gratuïtat del estudis com a molts països 
del nostre entorn.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 18891)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la disminució d’inscripcions d’estudiants a les universi-
tats i la precarietat laboral del personal docent i investigador i del personal d’adminis-
tració i serveis (tram. 302-00020/11).

Esmena 1, GP PPC

De modificació de l’apartat 3

«3. Reduir per al curs 2016-2017 les taxes universitàries un 30% en primera convo-
catòria, i un 15% en segona convocatòria, a fi de garantir millor l’accés universal i pú-
blic als estudis universitaris.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC 

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 19059)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la disminució d’inscripcions d’estudiants a les universitats i la precarietat 
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laboral del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis (tram. 
302-00020/11).

Esmena 1, GP C’s

De supressió al punt 2

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.

Esmena 2, GP C’s

D’addició d’un nou punt

10. Equiparar al pròxim decret de preus i beques pel curs 16/17, la condició de les 
famílies monoparentals a les condicions de famílies nombroses, assegurant que tots dos 
col·lectius tinguin les mateixes bonificacions.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 19063)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamenta-

ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre 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 (tram. 302-
00020/11).

Esmena 1, GP SOC

De supressió de part del punt 1

«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.»

Esmena 2, GP SOC

D’addició al punt 4

«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, que recauen sobre el finançament de 
les universitats i no sobre els pressupostos.»

Esmena 3, GP SOC

De modificació al punt 5

«5. Igualar els preus dels màster als dels graus 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 en-
torn.»

Esmena 4, GP SOC

De modificació del punt 7.1

«7.1. Instar a la creació de les places de funcionariat corresponents per tal de man-
tenir la ràtio de PDI contractat per sota del 49% de les plantilles de PDI a les universi-
tats.»

Esmena 5, GP SOC

D’addició al punt 8

«8. Eliminar les subvencions públiques a les universitats privades, apostant per 
oferir alguns dels seus serveis de manera pública, com seria el cas d’una Universitat a 
distància.»
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Esmena 6, GP SOC

D’addició al punt 9

«9. Recuperar en els pressupostos de 2016 el finançament a universitats públiques 
en com a mínim allò destinat l’any 2011, tot tendint a la mitjana de l’OCDE en quant a 
despesa universitària.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18824, 18890, 18908, 19058, 19073 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

05.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP CUP-CC (REG. 18824)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (tram. 302-00021/11).

Esmena 1, GP CUP-CC

D’addició

«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 ses-
sions, buscant la participació dels Ajuntaments i els representants i professionals del 
sector. El Pla haurà d’integrar els ensenyaments artístics dins dels itineraris i currí-
culums formatius dels estudiants catalans.»

Esmena 2, GP CUP-CC

D’addició

«2. Impulsar un nou tractament fiscal per a la cultura depenent del govern de la Ge-
neralitat de Catalunya.»

Esmena 3, GP CUP-CC

D’addició

«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, els sindicats i el sector dels creadors independents.»

Esmena 4, GP CUP-CC

De supressió

«3.4. L’ampliació de les seves funcions incorporant en tot cas: 
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.»

Esmena 5, GP CUP-CC

De supressió

«3.4. L’ampliació de les seves funcions incorporant en tot cas: 
h) Emetre informe preceptiu respecte a la concessió d’ajuts a la creació.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 18890)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (tram. 302-
00021/11).

Esmena 1, GP PPC

D’addició d’un nou apartat 2 bis

«2 bis. Establir, als pressupostos de la Generalitat per l’any 2016, un pla de rescat fi-
nancer de les infraestructures culturals municipals i de les institucions participades per 
la Generalitat de Catalunya.»

Esmena 2, GP PPC

De modificació de la lletra m, de l’apartat 3.4

«m) Fomentar la presència del català, el castellà i l’aranès com a llengües oficials a 
Catalunya en l’àmbit de la cultura.» 

Esmena 3, GP PPC

D’addició d’un nou apartat 4

«4. Dotar de recursos i mitjans tècnics el CONCA traslladant personal tècnic i les 
partides pressupostàries necessàries del Departament de Cultura per tal que aquest or-
ganisme pugui exercir les funcions atribuïdes per aquesta moció.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC 

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 18908)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (tram. 
302-00021/11).

Esmena 1, GP CSP

De modificació i addició

«1. Crear un grup de treball conjunt entre tots els Departaments implicats que redac-
ti un pla específic per als ensenyaments artístics, que serà presentat al Parlament abans 
que acabi l’actual període de sessions, buscant la participació dels Ajuntaments i els re-
presentants i professionals del sector.»

Esmena 2, GP CSP

D’addició d’una lletra c al punt 3.2

«c) Es garantirà la paritat entre els membres.»

Esmena 3, GP CSP

D’addició d’un punt 4

«4) Garantir models de finançament del sector cultural des del sector públic, per 
mitjà de l’Institut Català de Finances, via crèdit o microcrèdit, atenent criteris de ràpida 
disponibilitat dels recursos i incorporant-hi la fórmula de clàusules de retorn en cas de 
benefici.»

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, GP CSP
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ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 19058)

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (tram. 302-00021/11).

Esmena 1, GP C’s

D’addició al punt 3.2

[...] 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 de dos terços.
b) Els consellers/conselleres seran elegits pel Parlament de Catalunya per majoria 

qualificada de dos terços, a proposta de la Comissió de Cultura.

Esmena 2, GP C’s

De supressió

Es suprimeix el punt 3.3 de la moció.

Esmena 3, GP C’s

De modificació del punt 3.4.m, que resta redactat de la següent manera

3.4. L’ampliació de les seves funcions incorporant en tot cas: 
m) Vetllar per la presència i la protecció de totes les llengües de Catalunya en l’àmbit 

de la cultura, així com d’altres llengües d’arreu del món.

Esmena 4, GP C’s

D’addició d’un nou punt

4. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts vetllarà per tal que no es pugui exclou-
re ni perjudicar cap iniciativa artística o cultural per raons d’ideologia o de llengua.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 19073)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts (tram. 302-00021/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació 

1. Impulsar una planificació dels ensenyaments artístics i impulsar la detecció de 
necessitats formatives i el prestigi social dels ensenyaments artístics juntament amb els 
Ajuntaments i els representants i els professionals del sector, en funció de cada tipologia 
d’ensenyament.

Esmena 2, GP JS

De modificació i addició

2. Explorar noves fórmules de tractament fiscal per a la cultura i demanar al govern 
espanyol que impulsi un nou tractament fiscal pel sector cultural.

Esmena 3, GP JS

De modificació

3. Promoure en el marc de la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya un 
grup de treball per analitzar i reflexionar sobre el model del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts i presentar una modificació de la Llei 6/2008 abans que finalitzi l’any 
2016.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS



BOPC 100
8 d’abril de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 21 

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18836, 18907, 19061, 19146 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

05.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP CUP-CC (REG. 18836)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sanitat (tram. 302-
00022/11).

Esmena 1, GP CUP-CC

De supressió i addició

«2. Revertir, en espera d’un consens, el model instaurat al novembre de 2015 amb el 
desplegament territorial del nou concurs de transport sanitari. Revertir la implantació 
del nou model de transport sanitari i avançar cap a un model de gestió, titularitat i pro-
visió pública.»

Esmena 2, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt 3.b

«3.b Iniciar un procés de debat amb les professionals que es dediquen a les urgèn-
cies i les emergències i les usuàries per determinar les necessitats i peculiaritats dels 
diferents territoris i comarques i així reforçar el transport sanitari i donar un servei de 
major qualitat.»

Esmena 3, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt 9

«Manifestar el suport als treballadors i treballadores del Sistema d’Emergències 
Mèdiques valorant la tasca que desenvolupen, la qual és un servei bàsic, elemental i 
essencial per a la ciutadania.» 

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 18907)

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

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la sanitat (tram. 302-00022/11).

Esmena 1, GP CSP

D’addició a l’apartat 2

«2. Revertir, en espera d’un consens, el model VIR instaurat al novembre de 2015 
amb el desplegament territorial del nou concurs de transport sanitari.»

Esmena 2, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 2 bis

«2 bis. Mantenir la xarxa territorial de Bases de TSU basat en isòcrones que han 
de permetre mantenir els temps de resposta mínims existents abans del nou concurs de 
transport sanitari, tal i com es va aprovar a la Moció 99/X del Parlament de Catalu-
nya.»

Esmena 3, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 2 ter

«2 ter. Garantir que la implantació de qualsevol nou recurs mòbil de TSU és d’adició 
als vehicles ja existents de suport vital bàsic (SVB), de suport vital intermedi (SVI) i de 
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suport vital avançat (SVA) abans del nou concurs de transport sanitari, i per tant servei-
xen per a millorar els temps de resposta i la qualitat del servei d’atenció a les urgències 
sanitàries, i no pas per a reduir-les.»

Esmena 4, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 2 quater

«2 quater. Garantir que els vehicles de Transport Sanitari Urgent no són usats per 
a realitzar trasllats de mútues privades o mútues laborals a centres sanitaris privats.»

Esmena 5, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 2 quinquies

«2 quinquies. Quant al transport sanitari no urgent (TSNU): 
a) Garantir els temps de resposta màxims, tal i com es va aprovar a la Moció 99/X 

del Parlament de Catalunya i garantir el compliment de les ofertes presentades per part 
de les empreses adjudicatàries relatives al nombre i tipus d’unitats destinades al trans-
port sanitari no urgent.

b) Limitar el nombre de passatgers en la unitat de transport sanitari col·lectiu rela-
cionat amb la limitació d’un temps màxim que pot romandre el pacient en una ruta.» 

Esmena 6, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 4 bis

«4 bis. Mantenir activa la taula nacional de diàleg entre la Generalitat, les empreses 
adjudicatàries del nou concurs de transport sanitari i els representants dels treballadors 
i treballadores, per a fer seguiment del funcionament del sistema, així com les taules 
territorials on també hi han de participar els governs locals.»

Esmena 7, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 4 ter

«4 ter. Garantir un sistema de control i de transparència que permeti avaluar periò-
dicament, i exposar-ho públicament: 

– El compliment de totes les normatives per part de les empreses adjudicatàries
– El compliment de les condicions laborals establertes pel conveni col·lectiu d’apli-

cació 
– El compliment de la totalitat de les ofertes tècniques i econòmiques presentades 

per part de les empreses que han resultat adjudicatàries a partir de les quals van gua-
nyar l’adjudicació dels lots que gestionen

– El compliment de les isocrones en el transport sanitari urgent (TSU).
– El compliment dels temps màxims d’espera en el transport sanitari no urgent 

(TSNU), així com l’acreditació per part de cada empresa del numero i tipus d’unitats 
ofertades per al TSNU.

– El compliment dels diferents codis mèdics d’aplicació en l’actualitat: 
• codi ICTUS
• codi IAM
• codi INFECCIÓ
• codi SUÏCIDI
• codi PPT»

Esmena 8, GP CSP

D’addició a l’apartat 7 de les lletres f, g i h

«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
f. Amposta
g. Sabadell
h. Palamós»
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Esmena 9, GP CSP

De supressió de la lletra j de l’apartat 8

«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. La Bisbal de d’Empordà
q. Terrassa»

Esmena 10, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 9

«9. Recuperar els reforços d’hivern (PIUC) a les zones més afectades per col·lapses 
d’urgències hospitalàries i CAPs durant els mesos d’incidència de la grip, i els reforços 
d’estiu a les zones de costa i muntanya on més s’incrementa la població pel turisme es-
tiuenc.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 19061)

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 Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la sanitat (tram. 302-00022/11).

Esmena 1, GP SOC

D’addició d’un nou punt, a l’inici

«El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport explícit als treballadors i tre-
balladores del Sistema d’Emergències Mèdiques i reconeix la gran tasca que realitzen.»

Esmena 2, GP SOC

De modificació del punt 2. Nova redacció

«2. Traslladar a la Comissió de Salut, en el termini d’un mes, els informes sobre 
transport sanitari que estan elaborant el CatSalut i l’AQuAS com a base per assolir un 
consens entorn d’un nou model de transport sanitari que atengui les necessitats del ter-
ritori.»

Esmena 3, GP SOC

D’addició al punt 5

«Situar un metge a la L403 (indicatiu de la SVI de l’Hospital Santa Maria) amb el 
que actualment està al VIR situat a Alcarràs i recuperar dues unitats de suport vital 
avançat a la ciutat de Lleida.»

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 
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ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 19146)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sanitat (tram. 302-
00022/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1

«1. Avaluar el model instaurat de transport sanitari al novembre de 2015 tot asse-
nyalant possibles mancances i dificultats alhora que se’n destaquin també els resultats 
desitjats i assolits.»

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 2

«2. Revisar, en espera d’un consens, el model instaurat al novembre de 2015 amb el 
desplegament territorial del nou concurs de transport sanitari.»

Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 4

«4. Garantir que els professionals sanitaris que treballen en la cobertura de les emer-
gències sanitàries catalanes es dediquin dintre del seu horari laboral a donar cobertura 
preferent a les situacions d’emergència.»

Esmena 4, GP JS

De modificació del punt 5

«5. Fer les gestions oportunes per reordenar la dotació de transport sanitari urgent 
a la ciutat de Lleida a fi de millorar-ne la capacitat d’actuació a la pròpia ciutat i als 
municipis de l’entorn, contemplant la creació d’una base a la zona sud de la ciutat de 
Lleida que albergui la SVAi actualment ubicada a l’Hospital Santa Maria, el VIR ac-
tualment situat a Alcarràs i una unitat de SVB.»

Esmena 5, GP JS

De modificació del punt 6

«6. Revisar les dotacions de SVA i de SVB, amb permanent diàleg amb els represen-
tants del territori i d’acord amb les necessitats del territori partint de les recomanacions 
de l’informe d’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) i del 
Servei Català de la Salut, de lliurament immediat.»

Esmena 6, GP JS

De modificació dels punts 7 i 8

«7. Un cop es disposi dels resultats de l’avaluació sobre el funcionament del nou 
concurs de transport sanitari encarregada al Servei Català de la Salut (Catsalut) i a 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), prendre les deci-
sions pertinents amb el compromís de cercar el màxim consens possible.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el medi ambient
302-00023/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18804, 19052, 19064, 19148 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

05.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP CUP - CC (REG. 18804)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el medi ambient (tram. 302-00023/11).

Esmena 1, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt 1.b

«Incloure al Pla les mesures prioritàries per a la promoció del transport de merca-
deries Last Mile de km 0 i el transport de mercaderies de llarg recorregut en ferrocarril 
i no per carretera.»

Esmena 2, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt 1.c

«Creació d’una taxa ambiental específica per als dies amb episodis extrems de con-
taminació per tal de penalitzar l’ús de vehicle privat amb un sol usuari i bonificar l’ús 
de vehicle privat amb alta ocupació.»

Esmena 3, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt 1.d

«Creació d’un bitllet de transport de l’ATM per a totes les zones amb un descompte 
especial d’anada i tornada per als dies amb episodis extrems de contaminació.»

Esmena 4, GP CUP-CC

De supressió i addició

«2. Revisar i actualitzar les mesures incloses en el Pla que tinguin per objectiu po-
tenciar, incentivar i impulsar el transport públic, urbà i interurbà. Instar el Govern a 
potenciar i incentivar la millora i l’ús del transport públic urbà i interurbà a les zones 
que són objecte d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2020, 
incloent-hi les mesures següents: 

2.a. La millora de la freqüència de pas del sistema de Rodalies així com la creació 
de busos exprés a l’Àrea Metropolitana de Barcelona associats a nous i existents carrils 
bus d’entrada a Barcelona; construir la interconnexió per la Diagonal (3,9 km) de les 
actuals xarxes de tramvia de l’Àrea metropolitana (Trambaix 15,1 km, Trambesòs, 14 
km) que cobreix els 8 municipis que generen el 50% del trànsit privat de connexió que 
circula per Barcelona. Aquesta interconnexió ha de ser coherent amb el manteniment de 
la flota actual de bus integrada en una nova xarxa amb línies de més freqüència de pas.

2.b. La implantació del nou sistema tarifari per al transport públic social, intermo-
dal, de gestió pública que simplifiqui i moduli les tarifes incloent les variables ambien-
tals de la millora de la qualitat de l’aire i la reducció de gasos amb efecte hivernacle.»

Esmena 5, GP CUP-CC

De supressió i addició

«3. Incloure la creació de nous aparcaments de dissuasió (park and rides), amb la 
funció 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 
permetre un intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de bus 
ràpid. Incloure en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 
mesures efectives i de compliment obligat per a la reducció progressiva del 50% del 
trànsit de vehicles privats fins al 2020 per complir amb els nivells establerts per l’OMS 
de protecció de la Salut incloent-hi l’estimació sobre la millora prevista i el termini per 
a aconseguir-la, atès que aquest és un dels requisits mínims per a un pla de millora ela-
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borat d’acord amb l’annex V de la Directiva 2008/50/CE. En concret, pel que fa a mobi-
litat, el Parlament insta el Govern a: 

3.a. Creació de Zones de Baixa Emissió (Low Emission Zones) a escala supramuni-
cipal, de restricció del trànsit al centre de les ciutats amb etiquetatge de vehicles i plani-
ficació d’un nou model de mobilitat sostenible.

3.b. Desenvolupar de manera prioritària tots els intercanviadors de transport pú-
blics previstos al PDI de l’AMB, així com combinar les estratègies park and ride amb 
sistemes de peatge públic a l’àrea metropolitana de Barcelona.

3.c. Implementar el desenvolupament de la xarxa de BiciEstació tant a FGC com a 
les estacions d’ADIF, i assegurar aquest serveis als nous intercanviadors programats.

3.d. Desenvolupar de manera obligatòria en les empreses públiques de més de cent 
treballadors, en les privades de més de dos-cents treballadors, i en els polígons indus-
trials situats dins de les zones que són objecte d’actuació del Pla per a la millora de 
la qualitat de l’aire horitzó 2015, l’elaboració de plans de desplaçament i de mobilitat 
d’empresa, amb la tutela de la Generalitat i la participació dels agents socials i els mu-
nicipis, d’acord amb la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat.

3.e. Elaborar i aplicar obligatòriament i de manera progressiva plans de mobilitat 
sostenible per a tots els edificis de l’Administració pública, a partir d’un volum de du-
es-centes persones entre treballadors i usuaris, que estiguin situats en els quaranta mu-
nicipis que són objecte d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 
2015, tal com s’ha fet a l’Edifici de la Generalitat de Girona (Santa Caterina), d’acord 
amb la Llei 9/2003.»

Esmena 6, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt 4

«Instar el Govern a aprovar un Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 
del Port de Barcelona amb les següents mesures: 

4.a. Establir un pla per al port de Barcelona que obligui l’ús de combustibles de me-
nor impacte ambiental i la utilització de filtres de partícules i catalitzadors SCR, per tal 
de reduir les emissions tant en els vaixells com en el transport terrestre a l’interior del 
port, i que potenciï el transport ferroviari de les mercaderies que tenen com a origen o 
destinació el port.

4.b. Establir un pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelona i connexió de 
creuers i vaixells a la xarxa elèctrica.»

Esmena 7, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt 5

«Instar el Govern a complir rigorosament les mesures per tal de reduir les emissions 
procedents de la indústria, amb les següents mesures: 

5.a. Definir un Pla d’implementació de la directiva estatal d’emissions industrials i 
els plans de vigilància integrals a les activitats potencialment contaminants de la zona 
de protecció especial i revisió del sistema de control actual amb inspeccions indepen-
dents i sancions severes als incompliments dels límits d’emissions.

5.b. Definir un Pla de tancament progressiu de les plantes incineradores, de crema 
de residus a cimenteres i de les plantes de generació elèctrica en paral·lel a l’execució 
de plans ambiciosos de desplegament d’energies renovables i de prevenció de residus, 
tenint en compte la recol·locació dels treballadors als nous sectors impulsats.»

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 19052)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el medi ambient (tram. 302-00023/11).
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Esmena 1, GP CSP

D’addició d’un nou apartat abans de l’apartat punt 1, que resta redactat de la 

manera següent: 

«Complir els acords de la Moció 72/X de gener de 2014, que resten pendents de rea-
litzar i que no hagin estat substituïts o superats per altres acords del govern més ambi-
ciosos.»

Esmena 2, GP CSP

D’addició d’un nou apartat abans de l’apartat 1, que resta redactat de la manera 

següent: 

«En relació a les dades incloses en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire horitzó 2020, a: 

Actualitzar, i fer públiques les dades de l’inventari d’emissions i dels mapes d’immis-
sions atmosfèriques que consten en la diagnosi del Pla amb les avaluacions existents, 
incorporant-hi les dades estadístiques de consum energètic, de mobilitat i d’indústria de 
qui disposin.»

Esmena 3, GP CSP

D’addició a l’apartat 1, que queda redactat de la següent manera: 

«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 
ambiental 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 aques-
tes zones des de fora, que es concretarà en les següents mesures específiques: 

a) Restricció circulació vehicles (turismes i motos) en un 50% a l’entrada de les ciu-
tats: trànsit altern matrícules parells i senars.

b) Prohibició d’aparcament en zones regulades.
c) Restricció vehicles comercials/mercaderies: prohibició vehicles de més de 3.500 

kg, entre 7-11 h i 18-21h.
d) Restricció autocars discrecionals
e) Transport públic gratuït i regulació semafòrica, donant prioritat al transport pú-

blic en superfície.
f) Conversió d’alguns del carrils de circulació a carrils bici.
g) Restricció de vehicles de més de 3.500 kg als Ports.
h) Prohibició de transport i manipulació de materials polsegosos (en episodi PM10) 

al Ports.
i) Cessament temporal de funcionament de plantes industrials (NO2, cessament cen-

trals tèrmiques plantes incineradores i cimenteres situades dins l’àrea)»

Esmena 4, GP CSP

De modificació i addició dels punts 2 i 3, que quedarien refosos i redactats de la 

següent manera: 

«Revisar i actualitzar les mesures incloses en el Pla que tinguin per objectiu poten-
ciar, incentivar i impulsar el transport públic, urbà i interurbà i que es concreten en les 
següents mesures: 

a) Incloure la creació de nous aparcaments de dissuasió (park and rides), amb la 
funció 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 
permetre un intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de bus 
ràpid, vinculant-se per tant als títols de transport públic.

b) Millorar la freqüència de pas del sistema de Rodalies així com la creació de busos 
exprés a l’Àrea Metropolitana de Barcelona associats a nous i existents carrils bus d’en-
trada a Barcelona.

c) Iniciar la construcció de la interconnexió per la Diagonal (3,9 km) de les actuals 
xarxes de tramvia de l’Àrea metropolitana (Trambaix 15,1 km, Trambesòs, 14 km) que 
cobreix els 8 municipis que generen el 50% del trànsit privat de connexió que circula per 
Barcelona. Aquesta interconnexió ha de ser coherent amb el manteniment de la flota ac-
tual de bus integrada en una nova xarxa amb línies de més freqüència de pas.
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d)Desenvolupar la llei de finançament de transport públic aplicant un sistema tarifa-
ri amb títols socials, que simplifiqui i moduli les tarifes resolent conflictes de zonificació i 
que inclogui las variable ambiental de la qualitat de l’aire.»

Esmena 5, GP CSP

D’addició d’un nou apartat abans de l’apartat 4, que quedaria redactat de la 

següent manera: 

«Liderar i coordinar amb els ajuntaments i ens locals metropolitans l’elaboració 
de criteris per desenvolupar un Pla d’Implementació i execució de les Zones de Bai-
xa Emissió (també anomenades Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida ZUAPs o Low 
Emissions Zones) tal i com es fa a ciutat europees de més de 12 països i que comportarà 
entre d’altres les següents mesures: 

a) Implementar el sistema d’etiquetatge dels vehicles segons el potencial contamina-
dor.

b) Peatonalització i elaboració d’itineraris preferents per a vianants, bicicletes, i ru-
tes escolars segures i saludables.

c) Reduir progressivament l’espai per al vehicle privat motoritzat el mitjançant me-
sures físiques de reducció de carrils, mesures fiscals, i tecnològiques.»

Esmena 6, GP CSP

D’addició d’un nou apartat abans de l’apartat 4, que quedaria redactat de la 

següent manera: 

«Millorar i incrementar la governança en la gestió de la lluita contra la contami-
nació atmosfèrica i per una qualitat de l’aire més saludable a les Zones de Protecció 
Especial, establint protocols d’obligat compliment atès que la majoria de mesures són 
de caràcter supramunicipal, tot coordinant millor amb els ajuntaments i l’Àrea Metro-
politana de Barcelona les Taules de Qualitat de l’Aire existents i els Plans de Mobilitat 
locals i supramunicipals.»

Esmena 7, GP CSP

D’addició a l’apartat 4, que quedaria redactat de la següent manera: 

«4. Establir un calendari d’implementació urgent de les mesures anteriorment des-
crites, que suposi en realitat un nou Pla de Qualitat de l’Aire 2020 que incorpori els ob-
jectius de la COP 21 i assoleixi per poder complir amb la legalitat vigent la reducció el 
2025 del 35% dels Òxids de Nitrogen NOx i del 30% de les partícules PM10.»

Esmena 8, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 5, que quedaria redactat de la següent manera: 

«Avançar en objectius de millora de les àrees específiques logístiques del Port i l’Ae-
roport de Barcelona concretament: 

a) L’aeroport ha de participar activament en el programa d’ACI (Airport Council 
International) a fi efecte de ser un aeroport neutral en CO2 a l’any 2025 com estan fent 
altres aeroports europeus.

b) Ampliar les mesures específiques per al port de Barcelona que obligui l’ús de 
combustibles de menor impacte ambiental i la utilització de filtres de partícules i cata-
litzadors SCR, per a reduir les emissions tant en els vaixells com en el transport terres-
tre a l’interior del port així com un Pla per al connexió de creuers i vaixells a la xarxa 
elèctrica.»

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 19064)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el medi ambient (tram. 302-00023/11).
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Esmena 1, GP SOC

De modificació de tot el text del punt 2, nou text

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar i incentivar el millorament i 
l’ús del transport públic urbà i interurbà a les zones que són objecte d’actuació del Pla 
per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015, incloent-hi les mesures següents: 

a) La gestió eficient dels semàfors amb prioritat, la creació de nous serveis perime-
trals i la creació de carrils bus i de trams d’avançament per a autobusos als accessos a 
les ciutats de la regió metropolitana de Barcelona i a altres zones amb congestió.

b) El millorament de la freqüència de pas de les línies del metro i del Metro del Va-
llès i el Metro del Baix Llobregat - Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya, entre d’altres, d’acord amb el que estableixen els plans més específics d’aquests 
àmbits.

c) L’impuls del Pla estratègic de la bicicleta, en la línia del Pla director d’infraes-
tructures de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020.

d) La potenciació de les infraestructures de carril bus i de trams d’avançament per a 
autobusos als accessos a les ciutats.

e) L’execució d’infraestructures per a afavorir el transvasament modal cap al trans-
port públic.

f) La implantació del nou sistema tarifari T-Mobilitat, de gestió pública, que ha de 
comportar un canvi en la concepció del tractament dels usuaris dels serveis de trans-
port públic, amb una simplificació i modulació de les tarifes que també inclogui la vari-
able ambiental de la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire.

Esmena 2, GP SOC

De modificació de tot el text del punt 4, nou text

Incloure en el Pla de qualitat de l’aire, en el termini de sis mesos, mesures d’obligat 
compliment per a la reducció progressiva de la contaminació atmosfèrica, que passi per 
a la reducció progressiva del trànsit de vehicles privats, incloent-hi l’estimació sobre la 
millora prevista i el termini per a aconseguir-la, atès que aquest és un dels requisits mí-
nims per a un pla de millora elaborat d’acord amb l’annex V de la Directiva 2008/50/
CE. En concret, pel que fa a mobilitat, el Parlament insta el Govern a: 

a) Incloure-hi mesures que incorporin sistemes intel·ligents en zones urbanes o me-
tropolitanes, que bonifiquin econòmicament i amb ocupació d’espai els sistemes més 
nets i que penalitzin els mètodes més contaminants.

b) Avançar en la planificació de la delimitació de zones d’emissió baixa a escala su-
pramunicipal.

c) Habilitar zones d’aparcament gratuït a la perifèria vinculades als títols de trans-
port públic. d) Incloure en la planificació urbanística les escoles, els centres geriàtrics i 
de salut i altres instal·lacions sensibles d’aquestes zones.

e) Mantenir la cooperació educativa amb les associacions d’ens locals per a facilitar 
i promoure, per mitjà dels plans educatius d’entorn, les rutes escolars segures.

f) Introduir incentius per a la renovació, l’aplicació de millores tecnològiques i l’ús 
de vehicles elèctrics en el transport públic, en els vehicles de recollida d’escombraries, 
en la neteja viària i en el transport de mercaderies.

g) Redistribuir els espais urbans a favor dels ciclistes i els vianants, situant pro-
gressivament els carrils bici fora de les voreres, sempre que sigui possible, i posant-los 
als carrils existents. h) Adoptar mesures que facilitin la intermodalitat, especialment la 
combinació entre el transport públic i la bicicleta, i instal·lar aparcaments per a bici-
cletes.

i) Continuar desenvolupant l’actual sistema de control del trànsit i integrar a la ges-
tió del trànsit per a millorar la mobilitat la gestió de l’optimació de la qualitat de l’aire, 
relacionant amb el sistema de control del trànsit els sistemes de monitoratge i pronòstic 
de qualitat de l’aire, de manera que generin escenaris de control del trànsit objectius.

l) Impulsar les mesures necessàries per a fer més eficient el conjunt del sistema de 
transport públic urbà, dels sistemes metropolitans i interurbans, incrementant, quan 
calgui, les freqüències per a fomentar la transferència de passatgers de l’automòbil pri-
vat al transport públic i la intermodalitat entre els autobusos, els trens, el metro i el 
tramvia.
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m) Complir els apartats de la Moció 72/X del Parlament de Catalunya, sobre la qua-
litat de l’aire, aprovada el 23 de gener de 2014, i presentar-ne un informe al Parlament 
en el termini de tres mesos.

Esmena 3, GP SOC

D’addició d’un nou punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar de manera obligatòria 
en les empreses públiques de més de cent treballadors i en les privades de més de dos-
cents treballadors, i també en els polígons industrials situats dins de les zones que són 
objecte d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire, l’elaboració de plans 
de desplaçament i de mobilitat d’empresa, amb la tutela de la Generalitat i la participa-
ció dels agents socials i els municipis, d’acord amb la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la 
mobilitat.

Esmena 4, GP SOC

D’addició d’un nou punt 6

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i aplicar obligatòriament i 
de manera progressiva plans de mobilitat sostenible per a tots els edificis de l’Adminis-
tració pública, a partir d’un volum de dues-centes persones entre treballadors i usuaris, 
que estiguin situats en municipis que són objecte d’actuació del Pla per a la millora de 
la qualitat de l’aire.

Esmena 5, GP SOC

D’addició d’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’eficiència del Pla d’actua-
ció per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 en: 

a) Les estratègies de comunicació efectives cap a la població.
b) Les mesures de mitigació que siguin aplicades als centres escolars, geriàtrics, 

hospitals i altres equipaments sensibles.
c) La necessitat d’establir convenis i protocols amb les indústries incloses en el Pla.
d) L’adopció de mesures temporals de restricció dels vehicles en les zones afectades 

en funció dels llindars de contaminació superats.

Esmena 6, GP SOC

D’addició d’un nou punt 8

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer complir rigorosament les mesu-
res eficaces per a reduir les emissions procedents de la indústria, adaptant al més aviat 
possible l’aplicació de la directiva estatal d’emissions industrials i els plans de vigilàn-
cia integrals a les activitats potencialment contaminants de la zona de protecció espe-
cial.

Esmena 7, GP SOC

D’addició d’un nou punt 9

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar reclamant al Govern de 
l’Estat que acceleri l’aplicació de les mesures del Pla aire, especialment les que són 
competència de l’Estat i poden incidir de manera més substancial en la millora de la 
qualitat de l’aire a Catalunya, com les modificacions legislatives necessàries perquè els 
ajuntaments puguin aplicar criteris de contaminació ambiental en l’impost sobre vehi-
cles de tracció mecànica.

Esmena 8, GP SOC

D’addició d’un nou punt 10

10. El Parlament insta al Govern a instar a l’autoritat portuària a establir un pla per 
al port de Barcelona que obligui l’ús de combustibles de menor impacte ambiental per a 
reduir les emissions tant en els vaixells com en el transport terrestre a l’interior del port, 
i que potenciï el transport ferroviari de les mercaderies que tenen com a origen o desti-
nació el port. Així com a establir un Pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelo-
na i connexió de creuers i vaixells a la xarxa elèctrica.
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Esmena 9, GP SOC

D’addició d’un nou punt 11

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una comissió rectora del Pla 
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire que inclogui com a mínim els departa-
ments implicats, representants dels ens locals i de la regió metropolitana de Barcelona i 
experts externs reconeguts, per a fer-ne un seguiment semestral. Aquest seguiment s’ha 
de fer efectiu amb l’elaboració d’informes públics anuals que recullin els indicadors que 
permetin conèixer l’estat d’execució del Pla i l’eficàcia de les mesures aplicades.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 19148)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Carles Prats i Cot, diputat del Grup Parlamentari 

de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el medi ambient (tram. 302-00023/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1

1. Instar el Govern per tal que en el marc de l’ATM de Barcelona es desenvolupin 
el conjunt de mesures de potenciació de la xarxa i infraestructures de transport públic 
previstes en el Pla director d’infraestructures i en el pla director de mobilitat de la regió 
metropolitana de Barcelona per tal de complir amb les previsions del Pla d’actuació per 
a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020, de forma que es prevegin les actua-
cions adients a adoptar en cas de declaració d’un episodi ambiental de contaminació 
reforçant si escau l’oferta de transport públic, tant en l’ambient de les Zones de Protec-
ció Especial de l’Ambient Atmosfèric com també per accedir a aquestes Zones des d’al-
tres territoris.

Esmena 2, GP JS

De modificació dels punts 2 i 3

Instar el Govern a l’execució de les mesures previstes en el pla director d’infraes-
tructures respecte a la creació de nous aparcaments de dissuasió (park and rides), amb 
la funció especifica 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 ha de tenir fàcil accés des de les principals vies de comuni-
cació permetre un intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril o als serveis 
de bus ràpid.

Esmena 3, GP JS

D’addició al punt 4

Establir un calendari d’implementació urgent de les mesures anteriorment descrites 
en el marc de desenvolupament del Pla director de mobilitat de l’ATM de Barcelona.

Esmena 4, GP JS

D’addició d’un nou punt

Instar el Govern a fer les gestions pertinents davant al Govern de l’Estat espanyol 
per tal que realitzi una aportació econòmica adequada a les necessitats reals del siste-
ma de transport metropolità de Barcelona que permeti disposar dels fons adients per a 
desenvolupar les mesures previstes en el pla director de mobilitat i el pla d’infraestruc-
tures de transport esmentats.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el moment històric 
excepcional
302-00024/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19144 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 19144)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el moment històric excep-
cional (tram. 302-00024/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya, atès el mandat democràtic sorgit de les urnes el 
passat 27 de setembre, i davant les actuacions del Tribunal Constitucional i l’Audièn-
cia Nacional de judicialitzacio i persecució dels actes conseqüents amb aquest mandat 
democràtic, ratifica la seva ferma voluntat de seguir portant a terme les actuacions ne-
cessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per assolir i culminar democràti-
cament la independència de Catalunya, i per tot això, el Parlament reitera els objectius 
continguts de la declaració 1/XI del 9N.»

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 4

«4. 1. Mostrar el seu màxim suport a tots els Ajuntaments avui investigats i crimina-
litzats per haver mostrat suport a l’esmentada declaració 1/XI del 9N.

4.2. I al mateix temps encoratjar els i les càrrecs electes a seguir desatenent les peti-
cions de les institucions no democràtiques de l’estat Espanyol.»

Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 2

«2. Instar al govern que elabori i presenti a aquest Parlament en un màxim de sei-
xanta dies l’estat i, si s’escau, el pla d’execució de tots i cadascun de les mesures ten-
dents al compliment dels annexos de la declaració 1/XI del 9N.»

Esmena 6, GP JS

De supressió del punt 3

«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.»

Esmena 7, GP JS

D’addició d’un nou punt

«Expressar el suport d’aquest Parlament, en tant que dipositari de la voluntat po-
pular, a les iniciatives que des de la societat civil organitzada es desenvolupin per tal 
d’avançar en un procés preconstituent.»

Esmena 8, GP JS

De modificació del punt 5

«5. D’acord amb el primer punt de la moció, instar al govern que elabori i presenti 
a aquest Parlament, en un màxim de seixanta dies un pla d’actuació per a fomentar la 
participació ciutadana relatiu a la fase preconstituent del procés constituent.»

Esmena 9, GP JS

De modificació del punt 6

«6. D’acord amb el primer punt de la moció, instar al govern que en els pressupostos 
que presentarà a aquest Parlament hi hagi una partida pressupostària per tal de finan-
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çar el pla d’actuació per a fomentar la participació ciutadana a l’esmentada fase pre-
constituent del procés constituent.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en 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’estableixen 
disposicions relatives a la comercialització dels productes fertilitzants 
amb el marcatge CE i es modifiquen els reglaments (CE) 1069/2009 i (CE) 
1107/2009
295-00038/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 96)

Al BOPC 96, a la pàg. 52, al termini de formulació d’observacions
On hi diu:
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 

i Transparència, 23.03.2016.»
Hi ha de dir:
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 

i Transparència, 31.03.2016.»

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre el reconeixement de 
les qualificacions professionals en la navegació interior i per la qual es 
deroguen les directives 91/672/CEE i 96/50/CE del Consell
295-00039/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 96)

Al BOPC 96, a la pàg. 75, al termini de formulació d’observacions
On hi diu:
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 

i Transparència, 23.03.2016.»
Hi ha de dir:
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 

i Transparència, 31.03.2016.»
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell que fixa per a l’any 2016 el 
percentatge d’ajust dels pagaments directes que estableix el Reglament 
1306/2013
295-00040/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 96)

Al BOPC 96, a la pàg. 79, al termini de formulació d’observacions
On hi diu:
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 

i Transparència, 23.03.2016.»
Hi ha de dir:
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 

i Transparència, 31.03.2016.»



BOPC 100
8 d’abril de 2016

4.45.12. Comissions específiques de seguiment 35 

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/11

ELECCIÓ DEL SECRETARI

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2016, 
d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del grup 
parlamentari de Junts pel Sí, ha elegit secretari el diputat Carles Prats i Cot en substitu-
ció de la diputada Meritxell Roigé i Pedrol.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Carles Prats i Cot; el president de la Comissió, Joan Giner 
Miguélez

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el 
conseller de Justícia sobre el rebuig de l’oferta d’ocupació pública en 
l’Administració de Justícia que oferia el Govern de l’Estat
354-00057/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del GP PPC (reg. 19023).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Justícia, 07.04.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Susana Lozano, presidenta de l’Associació 
Trastorn Específic del Llenguatge de Catalunya, davant la Comissió de la 
Infància perquè informi sobre la problemàtica dels infants que pateixen 
trastorn específic del llenguatge
356-00082/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vilella Cuadrada, del GP JS, Laura Vílchez Sánchez, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Fernan-
do Sánchez Costa, del GP PPC, Gabriela Serra Frediani, del GP CUP-CC (reg. 16008).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 06.04.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Raji Sourani, director del Centre Palestí 
pels Drets Humans, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació  
i les perspectives dels drets humans a Palestina
356-00085/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS, Susana Beltrán García, del GP C’s, 
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC, Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP, Juan Milián 
Querol, del GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 17557).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 05.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Fernando Perreau de Pinninck, en 
representació de la Comissió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
la situació de les negociacions relatives a l’Associació Transatlàntica per al 
Comerç i la Inversió (TTIP)
356-00090/11

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP C’s, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS, 
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC, Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP, Juan Milián 
Querol, del GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 18047).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 05.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat 
d’Investigació de Persones dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió 
de la Infància perquè informi sobre el ciberassetjament escolar i el 
ciberassetjament a menors i la manera de prevenir-los
356-00094/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 18790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 06.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques 
d’infància i sensibilització de Save the Children Barcelona, davant la 
Comissió de la Infància perquè informi sobre l’assetjament escolar i el 
programa de Save the Children adreçat a les escoles i els instituts per a 
prevenir-lo
356-00095/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 18791).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 06.04.2016.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries 
Secretes i Reservades en compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
355-00001/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades, 
tinguda el 06.04.2016.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament d’equipament informàtic per al 
Parlament de Catalunya a títol d’arrendament amb opció de compra
620-00002/11

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalunya, 

del 5 d’abril de 2016, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per a la con-
tractació del subministrament d’equipament informàtic per al Parlament de Catalunya a 
títol d’arrendament amb opció de compra (exp. núm. 620-00002/11)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Informàtica i Telecomunicacions)

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
Subministrament de quatre-cents trenta ordinadors per a les dependències del Parla-

ment de Catalunya, en els termes i les condicions definits pel plec de clàusules adminis-
tratives i el plec de prescripcions tècniques

CPV:30200000-1

B. Durada: 
El termini de l’arrendament és de quatre anys improrrogables. No obstant això, el 

Parlament pot exercir l’opció de compra de manera anticipada en els darrers trenta-sis 
mesos amb les penalitzacions previstes en l’oferta de l’adjudicatari.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació: 490.000 € (IVA no inclòs)
b) Valor estimat del contracte: 490.000 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació.

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

nistratives.

7. Criteris de valoració
A. Criteris d’avaluació automàtica (de 0 a 60 punts).
Oferta econòmica (de 0 a 60 punts).
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B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 40 punts).
Proposta tècnica (de 0 a 5 punts).
Valor afegit (de 0 a 10 punts).
Test d’equips (de 0 a 10 punts).
Pla de treball (de 0 a 5 punts).
Garantia i manteniment (de 0 a 8 punts).
Assegurança (de 0 a 2 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Informàtica i Telecomunicacions del Parlament de Cata-

lunya.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 933 046 587.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreça electrònica: 
concursinformatica@parlament.cat
contractaciopublica@parlament.cat 
g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 12 de maig de 2016.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 17 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 dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i els divendres 

de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h. Per a més informació, consulteu el web: 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-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 31 de maig de 2016 a les 12 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.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
5 d’abril de 2016

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f)

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2016

Secretaria General
La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 5 d’abril de 2016, d’acord amb el que 

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

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

lament Miquel Palomares.
– La cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions, Gemma Menéndez, 

o, en substitució seva, el cap de l’Àrea de Gestió i Control de Recursos Informàtics del 
dit departament, Enric Camps.

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

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f)
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