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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 70/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció a les famílies
en situació de pobresa energètica
250-00134/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 4, 13.04.2016, DSPC-C 82

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de 2016,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la pobresa energètica (tram. 25000134/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 16040).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir que els recursos econòmics en els pressupostos de la Generalitat per al
Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics estiguin disponibles durant tot
l’any, en una quantitat no inferior als deu milions d’euros, en els termes establerts per la
Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional.
b) Establir un sistema perquè la gestió dels ajuts del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics es pugui fer des dels ens locals, per tal de garantir la màxima agilitat i eficàcia al suport a les famílies en situació de pobresa energètica.
c) Impulsar la signatura d’acords i convenis amb les empreses subministradores de
serveis bàsics en compliment de l’article 6 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica,
i fer públics al web de la Generalitat tant els acords i convenis signats com les aportacions de les empreses subministradores.
d) Fer públiques dins el primer semestre del 2016 totes les aportacions a la línia
d’ajuts del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics posat en marxa l’any
2015.
e) Ampliar els llocs de presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les
oficines de Benestar Social i Família i no solament des de les seus de l’Agència Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
f) Estudiar els mecanismes per a facilitar la tramitació àgil i flexible de les acreditacions de la condició de vulnerabilitat econòmica o del risc d’exclusió residencial.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; la presidenta de la
Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 71/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció integral a les
persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00142/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 4, 13.04.2016, DSPC-C 82

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el seguiment de l’autisme
(tram. 250-00142/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 16041).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’atenció multidisciplinària a
les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA), el contínuum assistencial al llarg
de la vida i la coordinació interdepartamental en aquesta matèria, tal com emana del
Pla d’atenció integral a les persones amb TEA.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió,
Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 72/XI del Parlament de Catalunya, sobre la ràtio de personal
dels serveis socials d’atenció primària
250-00166/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 4, 13.04.2016, DSPC-C 82

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
(tram. 250-00166/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18841).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a actualitzar la Cartera de serveis socials
establerta per la Llei de serveis socials per tal d’ajustar la ràtio de personal dels serveis
socials d’atenció primària a les noves realitats demogràfiques i prendre les mesures necessàries per tal d’assegurar que la ràtio es fa efectiva.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió,
Magda Casamitjana i Aguilà
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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el tancament dels establiments de Funnydent
a Mataró i Sabadell
250-00190/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 19069; 23845 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 19069)

Esmena 1, GP SOC (1)
D’addició

«5. Estudiar les reformes legals necessàries que reforcin les garanties dels usuaris
de clíniques dentals i el paper de l’autoritat sanitària, i que contempli entre d’altres els
requisits necessaris per a l’obertura, el registre de clíniques i els límits en la publicitat.»
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23845)

Esmena 1, GP JS (1)
De supressió al punt quart

«4. Extremar les mesures de vigilància de compliment de la normativa vigent per a
aquest tipus d’establiment, donada l’alarma social que generen aquests casos o d’altres,
que en circumstàncies diferents, podrien tenir resultats semblants.»

Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora
250-00209/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23828 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23828)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 2

«2. Continuar impulsant les condicions que afavoreixin la Compra Pública Innovadora establint com a objectiu un 0,5% del total de la compra de la Generalitat de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola
d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00212/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23813 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23813)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Crear un grup de treball entre representants de la Conselleria d’Ensenyament,
membres de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la comunitat educativa de l’Escola

3.10.25. Propostes de resolució
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Municipal d’Educació Especial Virolai, amb l’objectiu de garantir la qualitat educativa
i el servei d’atenció als alumnes, i que tracti principalment els següent aspectes:
a) La titularitat i el model de relació entre l’escola, l’administració municipal i la
Generalitat.
b) Les necessitats materials i de recursos humans de l’Escola Virolai per tal de poder
donar la resposta més òptima en l’atenció dels nois i noies de l’escola, com són les ràtios
d’atenció i les inversions estructurals, així com tot allò necessari per a garantir l’atenció
adequada als alumnes de l’escola.
2. Concretar un termini de tres mesos per a la confecció de les conclusions del grup
de treball, en les quals es determinaran els acords assolits i el calendari per dur-los a
terme.»

Proposta de resolució sobre l’oferta i la infraestructura escolar de Mollet
del Vallès
250-00216/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23849 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23849)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

«1. Plantejar una oferta de places inicial a Mollet del Vallès que doni resposta a les
necessitats d’escolarització de l’alumnat, tenint en compte l’oferta existent de centres
públics.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació de refosa dels punts 3 i 4

«3. Estudiar una proposta a la ubicació definitiva de l’institut Aiguaviva de Mollet
del Vallès.»
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 5

«5. Seguir realitzant el correcte manteniment dels centres educatius públics de secundària de la ciutat, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i optimitzant
els recursos i mantenint la qualitat de l’ensenyament.»

Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de
deslocalització d’empreses
250-00217/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23830 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23830)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar executant el programa de
reactivació industrial per tal de detectar i, anticipar les situacions de risc industrial
amb l’objectiu de prioritzar el manteniment de l’activitat productiva i del màxim nombre
de llocs de treball, especialment en aquells casos on hi ha un impacte més gran, ja sigui
sobre un territori o un sector d’activitat.»

3.10.25. Propostes de resolució

8

BOPC 115
27 d’abril de 2016

Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secundària a
Barberà del Vallès
250-00218/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23811 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23811)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

«1. Iniciar l’activitat lectiva d’un nou institut al municipi de Barberà del Vallès.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

«2. Plantejar una oferta de places de primer d’ESO a Barberà del Vallès que doni
resposta a les necessitats d’escolarització de l’alumnat que iniciarà la secundària obligatòria el curs 2016-17, tenint en compte l’oferta existent de centres públics.»
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació de refosa dels punts 3 i 4

«3. Acordar l’oferta de places en el marc de la coresponsabilitat amb l’Ajuntament
de Barberà del Vallès, tenint en compte les disposicions pressupostàries, optimitzant del
recursos i mantenint la qualitat de l’ensenyament.»

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de P3
a Igualada
250-00228/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23786)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a continuar plantejant una oferta inicial de places pactada amb l’Ajuntament d’Igualada que asseguri
l’harmonització de les necessitats d’escolarització a Igualada per a garantir el dret a
l’educació de tothom, i els drets individuals dels alumnes i de les mares, pares o tutors,
tot garantint la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada escolarització dels
alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu que propicií la cohesió social, evitant el tancament de les escoles menys sol·licitades en entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot l’alumnat, així com a continuar realitzant polítiques per lluitar contra les desigualtats, com ara, disminuir les ràtios als centres d’alta
complexitat i no incrementar les ràtio per sobre de 25 a P3.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’Escola Virolet, de Sabadell
250-00233/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23808 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23808)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a programar la construcció de l’edifici de l’escola Virolet de Sabadell, d’acord amb les necessitats d’escolarització i les disponibilitats pressupostàries del Govern de la Generalitat.»

Proposta de resolució sobre l’Escola Terres de Ponent, de Lleida
250-00234/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 19067; 23823 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 19067)

Esmena 1, GP SOC (1)
De modificació

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a destinar una inversió
per reformar íntegrament el pati escolar de l’escola Terres de Ponent de Lleida amb totes les mesures de seguretat que siguin necessàries, incloent-hi l’habilitació d’uns partida pressupostària concreta a tal efecte.»
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23823)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a vetllar perquè
l’Ajuntament de Lleida, propietari de l’Escola Terres de Ponent, adeqüi el patí escolar
de l’escola Terres de Ponent de Lleida amb totes les mesures de seguretat que siguin necessàries i que inclogui l’habilitació d’una partida pressupostària concreta a tal efecte.»

Proposta de resolució sobre els certificats energètics
250-00237/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 20770; 23821 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 20770)

Esmena 1, GP SOC (1)
D’addició d’un nou punt

«4. Endegar campanyes de sensibilització i control entre els col·lectius representatius dels professionals acreditats per lliurar el certificat de l’eficiència energètica, per
tal que aquests certificats es lliurin després d’inspeccions reals dels immobles objecte
del certificat.»

3.10.25. Propostes de resolució
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ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23821)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1.a

«1.a) Continuar planificant l’emissió de càpsules informatives sobre què és, què mesura, quins són els objectius i quins els drets i les obligacions respecte a la certificació
energètica dels edificis als canals de la CCMA.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 1.b

«1.b) Seguir elaborant i programant una sèrie d’emissions documentals als canals de
la CCMA, en col·laboració amb associacions, universitats i col·legis professionals, per
tal de divulgar de quines maneres és possible reduir el consum energètic dels edificis,
tant des del punt de vista de la gestió per part dels usuaris, com del de la rehabilitació
energètica.»
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 2

«2. Continuar amb les inspeccions sobre els anuncis en venda i lloguer d’habitatges
publicats per intermediaris immobiliaris, per tal de comprovar que disposen de les etiquetes energètiques corresponents segons el que disposa el RD 235/2013, seguir aplicant les mesures disciplinàries i sancionadores per assegurar el seu compliment.»
Esmena 4, GP JS (4)
De modificació del punt 3

«3. Mentre la Generalitat de Catalunya no tingui les competències plenes en aquesta
matèria, instar l’Estat a prendre les mesures legislatives necessàries per establir el marc
d’actuació de l’Administració Pública en la inspecció i el control dels anuncis de venda
i lloguer d’immobles entre particulars i entre empreses per donar compliment a la normativa sobre les etiquetes energètiques dels edificis.»

Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00238/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23812 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23812)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a continuar plantejant una oferta inicial de places que asseguri l’harmonització de les necessitats d’escolarització a Lleida per a garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets individuals
dels alumnes i de les mares, pares o tutors, tot garantint la qualitat de l’educació i una
adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu que propicií la cohesió social, evitant el tancament de les escoles menys sol·licitades en entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot l’alumnat, així com a continuar realitzant polítiques per lluitar contra les desigualtats, com
ara, disminuir les ràtios als centres d’alta complexitat.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la modificació dels convenis de l’ensenyament
privat amb relació als abusos sexuals i l’assetjament escolar
250-00239/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23809 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23809)

Esmena 1, GP JS (1)
De supressió

De tot el text del punt 1.
Esmena 2, GP JS (2)
De supressió

De tot el text del punt 2.

Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou
sistema educatiu
250-00241/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23679; 23850 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP CUP-CC (REG. 23679)

Esmena 1, GP CUP-CC (1)
De modificació

«1. Admetre a tràmit la Iniciativa legislativa popular per un nou sistema educatiu a
Catalunya i, fruit del seu debat, establir les bases per a elaborar de forma participativa, la nova Llei del Sistema Educatiu de Catalunya. Mentre es produeix aquest debat, es
respectarà la totalitat de l’article 43 de la LEC (Principis ordenadors de la prestació del
Servei d’Educació de Catalunya) sobretot en l’apartat b, c, d i e.
b) El principi de la gratuïtat dels llocs escolars propis dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts per aquesta llei.
c) El principi d’accés dels alumnes en condicions d’igualtat.
d) El principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que ha d’ésser objecte d’atenció preferent.
e) El principi de responsabilització de tots els centres en l’escolarització equilibrada
dels alumnes, especialment dels que presenten necessitats específiques de suport educatiu.»
Esmena 2, GP CUP-CC (2)
De modificació

«2. Destinar un mínim del 6% del PIB a l’ensenyament públic.»
Esmena 3, GP CUP-CC (3)
De modificació

«3. Repartir el pressupost en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir l’atenció en condicions de qualitat de tot l’alumnat alhora que vetlli perquè el grau
de dificultat de l’alumnat i les condicions culturals i econòmiques de la zona no suposin cap impediment per a la igualtat d’oportunitats. Per compensar desigualtats s’ha de
pactar, amb els agents educatius, una discriminació positiva en el repartiment dels recursos.»
Esmena 4, GP CUP-CC (4)
D’addició

«4. Fer complir en la totalitat dels centres docents a través dels quals es presta el servei d’educació de Catalunya el principi de coeducació a través de l’escolarització mixta establert als articles 2.1.m) i 43.1.d) de la Llei d’Educació de Catalunya i el principi
3.10.25. Propostes de resolució
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d’accés en igualtat de condicions 43.1.c) i garantir la gratuïtat dels llocs escolars 43.1.b)
i el principi de responsabilització de tots els centres en l’escolarització equilibrada dels
alumnes, especialment dels que presenten necessitats específiques de suport educatiu
43.1.e). En aquest sentit, el Parlament insta el Govern que, un cop finalitzi la vigència
de l’actual període general de concertació educativa, no es renovi ni es concedeixi cap
concert nou a cap centre que faci escolarització segregada per sexes o que discrimini
per raons econòmiques o cap altra (cobrament de quotes a les famílies mitjançant aportacions “voluntàries” a les Fundacions privades, origen, necessitats educatives específiques...).
També insta el Govern a revisar els contractes de concerts a Catalunya per planificar la implantació progressiva d’un sistema educatiu català que tingui una única
xarxa pública, de titularitat i gestió públiques, amb vistes a reduir progressivament els
concerts educatius durant un període màxim de 10 anys i arbitrar mesures per tal que
aquell professorat de centres privats concertats que vulgui entrar a formar part de la
xarxa pública ho pugui fer.»
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23850)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

«1. Mantenir i desplegar la LEC mentre no es disposi d’una llei d’educació de Catalunya que incorpori totes les competències educatives que ara corresponen a l’Estat espanyol, entre les quals hi ha l’estructura d’ordenació educativa, una política pròpia de
beques o l’homologació, la convalidació i el reconeixement internacional de títols acadèmics. Mantenir i desplegar la Llei de formació i qualificació professional per tal de
tendir cap a l’excel·lència en aquest tipus d’ensenyaments.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

«2. Promoure un Pacte Nacional que elabori les bases de la futura Llei d’educació
de Catalunya per tal d’organitzar un sistema educatiu propi, d’èxit escolar inclusiu, al
qual es destini una inversió mínima del 6% del PIB.»
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 4

«4. Fer complir en la totalitat dels centres docents a través dels quals es presta el servei d’educació de Catalunya el principi de coeducació a través de l’escolarització mixta
establert als articles 2.1.m) i 43.1.d) de la Llei d’Educació de Catalunya. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern que, un cop finalitzi la vigència de l’actual període general de concertació educativa es valorin i es revisin els concerts pel que fa a l’escolarització diferenciada i que es decideixi si s’escau o no la seva renovació.»

Proposta de resolució sobre els videojocs
250-00243/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23829 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23829)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar i implementar mesures per incrementar les inversions internacionals de la indústria del videojoc,
amb l’objectiu de crear un ecosistema de referència a nivell internacional en matèria
d’educació, formació, innovació, tecnologia i cultura i generar oportunitats laborals de
qualitat i futur.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per al pagament del
deute amb els ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris
250-00248/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23820 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23820)

Esmena 1, GP JS (1)
D’addició d’una introducció abans del text de la proposta

«El Parlament de Catalunya constata que la manca de recursos de què disposa la
Generalitat de Catalunya produeix una situació financera complicada i genera distorsions en la Tresoreria.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació i addició del text de la proposta

«Tenint en compte aquesta situació, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a treballar per fer efectiu el pagament dels deutes pendents que té amb els
Ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris, tan bon punt es disposin
dels recursos necessaris.»
Esmena 3, GP JS (3)
D’addició d’un paràgraf posterior al text de la proposta de resolució

«Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar a l’Estat els recursos necessaris, ara manifestament insuficients, per atendre les necessitats que requereixen les finances de la Generalitat i per garantir la qualitat dels serveis públics que es
presten a la ciutadania del nostre país.»

Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu
250-00249/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23810 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23810)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

«1. Continuar promovent el principi d’autonomia dels centres que permet a cada
centre, independentment de la seva titularitat, dissenyar, implementar i avaluar un projecte educatiu propi i singular que s’adapti a les necessitats dels seus alumnes i a la realitat del seu entorn.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 3

«3. Possibilitar que l’acció educativa es desenvolupi en un marc que estimuli la
innovació i consolidi les bones pràctiques i afavorir les iniciatives de desenvolupament
de projectes d’innovació pedagògica i curricular que tinguin l’objectiu d’estimular la
capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l’èxit escolar de tots
els alumnes, la millora de l’activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya, també amb la col·laboració i el suport dels serveis educatius i la inspecció educativa.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’oferta de línies de P3 i els instituts de Mollet
del Vallès
250-00250/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23848 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23848)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

«1. Continuar plantejant una oferta de places inicial a Mollet del Vallès que doni
resposta a les necessitats d’escolarització de l’alumnat, tenint en compte l’oferta existent
de centres públics.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

«2. Estudiar una proposta a la ubicació definitiva de l’institut Aiguaviva de Mollet
del Vallès.»
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 3

«3. Seguir realitzant el correcte manteniment dels centres educatius públics de secundària de la ciutat, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, optimitzant
els recursos i mantenint la qualitat de l’ensenyament.»

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch, de
Figueres
250-00262/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23847 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23847)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a programar la construcció de l’edifici de l’escola Carme Guasch de Figueres, d’acord amb les necessitats
d’escolarització del municipi i les disponibilitats pressupostàries del Govern de la Generalitat de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Figueres
250-00263/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 23814 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 22.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23814)

Esmena 1, GP JS (1)
De supressió del punt 2

«2. Ampliar la dotació de bombers del Parc de Figueres com a mínim per tal de cobrir de manera immediata les vacants que hi ha en aquests moments.»

3.10.25. Propostes de resolució
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
seguretat
302-00031/11
PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 23685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern
sobre les polítiques de seguretat (tram. 300-00034/11).
La Junta de Seguretat de Catalunya va ser creada mitjançant el Decret 306/2006, de
20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (DOGC, núm 4680) amb les funcions de
coordinar les polítiques de seguretat de l’Estat i de Catalunya, coordinar l’activitat dels
cossos policíacs de l’Estat i de Catalunya, coordinar el bescanvi d’informació en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats policíaques
d’altres països i assegurar la presència de la Generalitat, d’acord amb l’Estat, en els
grups de treball de col·laboració amb les policies d’altres països en què participi l’Estat.
Mitjançant l’acord de Govern 138/2015 del 25 d’agost es designen els membres que
han de formar part de la Junta de Seguretat de Catalunya en representació de la Generalitat (DOGC núm. 6944).
Malgrat tot això la Junta de Seguretat de Catalunya no es reuneix des de 2009 generant un greuge en la coordinació de les forces de seguretat i els recursos que s’hi dediquen, en un moment en que ja s’ha assolit el total desplegament dels Mossos d’Esquadra
en tot el territori de Catalunya i amb l’actual nivell d’alerta antiterrorista 4 després dels
darrers atemptats a Europa i altres continents.
És un fet que la batalla contra les xarxes de crim organitzat i l’amenaça terrorista es
lliura especialment a l’àmbit de la coordinació i la informació policial, la qual cosa, fa
més urgent que mai la celebració de la Junta de Seguretat, que a Catalunya convoca i
presideix el President de la Generalitat.
Moció

1. Convocar de forma urgent la Junta de Seguretat de Catalunya, amb un ordre del
dia prèviament acordat amb el Govern de l’Estat, amb l’objectiu de coordinar les polítiques de seguretat; coordinar l’activitat dels cossos policials de Catalunya amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat, coordinar el bescanvi d’informació en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats policials d’altres
països, i avaluar, de forma conjunta, el ple desplegament dels Mossos d’Esquadra en el
conjunt del territori de Catalunya i les conseqüències econòmiques que això comporta
pel pressupost de la Generalitat.
Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de
l’ocupació
302-00032/11
PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 24049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de
l’ocupació (tram. 300-00031/11).
Moció

A. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral de 2012 ha estat el
motor del deteriorament i la precarietat dels salaris i les condicions laborals, així com
de la devaluació de les condicions de seguretat, salut en el treball i l’increment de les
desigualtats socials i la pobresa.
B. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball necessàries per tal
de:
a. Exercir un control estricte sobre el compliment de la normativa de prevenció de
riscos laborals.
b. Evitar l’impacte negatiu en la seguretat i la salut dels treballadors/es derivat de la
precarització de les condicions de treball.
c. Evitar la contractació temporal i a temps parcial fraudulentes, així com els abusos
en matèria de salaris i altres condicions de treball per inaplicació fraudulenta dels convenis col·lectius
2. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a aflorar les
malalties professionals, especialment les produïdes per exposicions a productes químics
i esforços, garantint la participació dels treballadors i els seus representants en aquest
procés.
3. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a comprovar que les accions preventives en el camp de la vigilància de la salut s’ajusten al que
legalment està establert.
4. Presentar, al mes d’octubre, un informe sobre les actuacions inspectores en l`àmbit del comerç, l’hostaleria i la indústria, per tal de conèixer l’impacte de les accions realitzades per protegir als treballadors/es durant la campanya d’estiu.
5. Presentar, abans d’acabar l’any, un informe sobre les causes de l’increment de l’accidentalitat produït a Catalunya des de 2012, tenint en compte, entre altres factors, la
seva relació amb la precarització contractual. L’informe contindrà una anàlisi sobre les
actuacions inspectores en matèria laboral i de prevenció de riscos i dels seus resultats en
el període, així com l’impacte de l’evolució de la despesa pública en matèria preventiva
en el mateix període. En l’informe es farà especial menció a l’anàlisi i resultats obtinguts a l’administració de la Generalitat de Catalunya i les seves empreses participades.
6. Presentar, abans d’acabar aquest període de sessions, la planificació específica i
els criteris d’avaluació de les actuacions de la Inspecció de Treball pels sectors de major creixement d’accidents de treball, així com d’aflorament de malalties professionals.
7. Elaborar i presentar un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de les
persones amb discapacitat, tal com estableix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració
social dels minusvàlids (LISMI).
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels
recursos hospitalaris inclosos al Siscat
302-00033/11
PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 24050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al SISCAT (tram. 300-00032/11).

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Revisar el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) pel que fa a la xarxa de centres d’internament
d’utilització pública de Catalunya de manera que s’impossibiliti la participació de proveïdors amb ànim de lucre.
2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan referència als treballadors, derivades de l’exclusió de centres del SISCAT a mesura que es
vagin acabant els contractes o les pròrrogues amb aquests, i la planificació per a l’absorció de l’activitat per part d’altres centres.
3. Dotar els centres públics de la xarxa de centres d’internament d’utilització pública
de Catalunya de suficiència financera per tal que puguin fer front, amb qualitat, tant a
la seva activitat ordinària com l’addicional que se’n pugui derivar de l’exclusió d’altres
centres del SISCAT.
4. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament un informe de la xarxa de centres i
serveis sanitaris d’àmbit comunitari del SISCAT d’atenció sociosanitària i salut mental,
pel que fa a la seva composició amb la relació dels centres que la composen, la titularitat
(públic o privada, especificant en aquests darrers si són profit o non profit) i la data de
venciment dels contractes, convenis o concerts de cadascun d’ells.
5. Pel que fa a l’atenció primària, donar compliment a la Moció 159/X del Parlament
de Catalunya, sobre l’atenció primària de salut, i presentar a la Comissió de Salut un informe actualitzat, que inclogui:
a) la relació de centres d’atenció primària i els seus proveïdors,
b) la seva titularitat (públic o privada, especificant en aquests darrers si són profit o
non profit),
c) la data de venciment dels contractes, convenis o concessions,
d) les accions adoptades fins ara, en cadascun dels casos, per evitar que les àrees bàsiques surtin a concurs,
e) les alternatives previstes en el futur per evitar que les àrees bàsiques surtin a concurs, en especial aquelles que fan referència al desenvolupament del Decret 196/2010,
per tal de consolidar la xarxa d’atenció primària i comunitària i els canvis legislatius i
normatius necessaris.
Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials
302-00034/11
PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 24055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre
les polítiques socials (tram. 300-00033/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Presentar un proyecto de ley de Derechos, No Discriminación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad, que deberá servir como instrumento legal para adaptar la
normativa catalana, transversalmente, a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada
por las Naciones Unidas en 2006.
2. Constituir de forma urgente el Consejo de la Discapacidad de Catalunya (CODISCAT), de acuerdo con lo que prevé el Decreto 156/2014, de 25 de noviembre.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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3. Establecer un calendario de plazos de actualización de la Cartera de Servicios Sociales, cartera que no se ha actualizado desde el año 2011.
4. Presentar el reglamento de desarrollo de la Ley de Accesibilidad en el plazo
máximo establecido por la propia ley.
5. Presentar un proyecto de ley de Autonomía Personal y Dependencia durante el
año en curso.
6. Garantizar, adoptando las medidas presupuestarias y normativas necesarias, un
importe monetario mínimo de libre disposición de las personas dependientes, comúnmente conocido como «dinero de bolsillo», con el objetivo de que el sistema de aportaciones de servicios no gratuitos sea más justo y equitativo.
7. Dar cumplimiento a la Resolución 17/XI del Parlament de Catalunya sobre sobre
la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat
d’una resposta institucional, estableciendo un calendario por el cual se eleve progresivamente la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en las administraciones públicas y organismos dependientes de la Generalitat hasta alcanzar el 7%.
8. Elaborar un Plan de Actuación en coordinación con la Inspección de Trabajo para
vigilar el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad establecida legalmente o de sus medidas alternativas.
9. Desplegar la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la Lengua de Signos Catalana y establecer una dotación presupuestaria adecuada para ejecutar las medidas en ella previstas.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats
302-00035/11
PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 24080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

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 la següent moció,
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els refugiats (tram. 300-00039/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal de
contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació de les persones
sol·licitants d’asil o refugi a l’Estat Espanyol.
a) Impulsar la creació del màxim de places del programa estatal d’acollida i refugi a
Catalunya, conjuntament amb els municipis, de forma que el màxim de municipis catalans participin en l’acollida i integració de les persones refugiades a Catalunya.
b) Impulsarà l’Inventari de Recursos per a l’acollida de les persones refugiades, unificat i gestionat conjuntament per ens locals i Generalitat i es promourà mitjançant campanyes informatives.
2. Realitzar les accions necessàries per acollir fins a 4.500 persones en els propers
dos anys, sempre i quan el Govern de l’Estat no li ho impedeixi. I fer les accions pertinents per tal que totes les persones sol·licitants d’asil i de protecció internacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra societat. També promoure, en col·laboració amb les entitats socials i l’administració local, accions d’informació i sensibilització
de la ciutadania.
3. Vetllar, en coordinació amb els ens locals, per a què les persones susceptibles de
ser sol·licitants d’asil disposin de condicions de vida dignes en el període d’espera a l’assoliment de tal condició. A aquests efectes, instarà el Govern de l’estat a acomplir les
seves obligacions quan es deixin persones en la situació esmentada sense cap cobertura.
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4. Impulsar, mitjançant totes aquelles institucions i organismes europeus i internacionals en els quals participi, actuacions orientades a garantir els drets i la dignitat de
les persones refugiades.
5. Mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, posar els mitjans adequats i suficients per tal d’incrementar l’ajut a les persones refugiades que es
troben en camps fora de Síria i en països de trànsit.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament
territorial
302-00036/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 24134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat 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 la següent moció, subsegüent a la
Interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial (tram. 300-00035/11).
Moció

1. Moratòria de tots els Plans Directors Urbanístics en tramitació en els actuals termes procedimentals i metodològics, fins que s’aprovi la nova Llei de Territori.
2. Revisió, i incorporació dins la nova Llei de Territori, dels procediments de tramitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que responguin al bé comú i incorporin,
de manera vinculant, els processos de participació ciutadana i l’avaluació ambiental estratègica amb informe proposta obligatori, així com el seu debat i consens parlamentari
previ a l’aprovació definitiva.
3. Revocació i revisió dels Plans Directors Urbanístics aprovats, per tal que s’adaptin
als criteris esmentats al punt 2, en concret:
a) Pla director urbanístic del Circuit Barcelona - Catalunya (2016).
b) Pla director urbanístic del Delta del Llobregat (2016).
c) Pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès (2014).
d) Pla director urbanístic per al desenvolupament d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques de l’Alt i el Baix Penedès (2012).
e) Plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques (2009).
4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el projecte de Llei de Territori per a la seva tramitació i debat.
5. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el projecte de Llei del sòl d’ús agrari per a la seva tramitació i debat.
Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de
comunicació públics
302-00037/11
PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 24135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Esperanza García González, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics (tram. 300-00036/11).
Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís a que els mitjans comunicació públics catalans respectin i fomentin principis i valors com la tolerància, el respecte, la diversitat i la igualtat; millorant així la qualitat democràtica a Catalunya que
ens garanteixen les nostres lleis democràtiques, com l’Estatut d’Autonomia i la Constitució Espanyola.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Vetllar, mitjançant recomanació per escrit a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè els mitjans de comunicació públics compleixin amb la veracitat informativa; la funció de servei públic i el
respecte i observança a les garanties que es recullen a la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual a Catalunya.
b) Excloure la producció externa en aquells programes amb contingut polític específic per facilitar, amb una major eficiència, el control sobre les instruccions i mesures
que adopti el Consell de Govern de la CCMA i el CAC en relació al compliment de les
garanties de pluralisme, imparcialitat i objectivitat del mitjans audiovisuals públics a
Catalunya contingudes a la normativa reguladora.
c) Redefinir per l’any 2017 la despesa relativa als serveis externalitzats perquè no
superi el 5% del total del pressupost anual de la societat mercantil Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals SA.
d) Redefinir els topalls pressupostaris de la societat mercantil Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals SA vinculant-ho obligatòriament a l’increment o decreixement
mig del pressupost destinat a polítiques socials, salut i educació.
3. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Audiovisual del Catalunya a:
a) Introduir un nou protocol per a qualificar la pluralitat, que contempli criteris més
amplis que l’estadística quantitativa en els serveis d’informatius, analitzant la pluralitat
de continguts, ponderació i equilibri en la diversitat de veus a la resta de programes de
la Corporació que incloguin continguts de caràcter polític, especialment als espais de
tertúlia d’opinió.
b) Fixar una normativa general per a la tramitació d’expedients sancionadors que
prevegi un termini màxim de 6 mesos improrrogables per a la tramitació i conclusió
dels expedients, així com fixar el mateix termini per a la conclusió o arxiu definitiu dels
expedients sancionadors actualment incoats.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, GP PPC
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la
consellera d’Ensenyament sobre el programa «Educació financera a les
escoles de Catalunya»
354-00060/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP (reg. 20741).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió
d’Ensenyament, 25.04.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones
amb el conseller d’Interior sobre el darrer cas de violència masclista
354-00061/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 21448).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió
d’Igualtat de les Persones, 25.04.2016.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vallory, president del Centre
UNESCO de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti
el programa «Escola nova del segle xxi»
356-00119/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP (reg. 21777).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 25.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Ismael Palacín, director de la Fundació
Bofill, davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti el programa
«Escola nova del segle xxi»
356-00120/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP (reg. 21777).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 25.04.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Marta Aymerich, vicerectora de recerca
de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament
perquè presenti el programa «Escola nova del segle xxi»
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356-00121/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP (reg. 21777).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 25.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Begonya Gasch, presidenta del Patronat
de la Fundació El Llindar, davant la Comissió d’Ensenyament perquè
informi sobre les activitats de la Fundació i l’abandonament escolar
prematur
356-00123/11
SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s (reg. 22183).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 25.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la
Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement
perquè expliqui les presumptes despeses irregulars d’alguns professors de
la Universitat de Barcelona
356-00126/11
SOL·LICITUD

Presentació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP (reg. 22430).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 25.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Patsilí Toledo, doctora en dret públic
i membre del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de
Barcelona, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui
les limitacions i els reptes de l’aplicació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista
356-00127/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 22481).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 25.04.2016.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge perquè expliqui l’informe «Quantificació i distribució territorial de
la població mal allotjada a Catalunya»
356-00128/11
SOL·LICITUD

Presentació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP (reg. 22492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, 25.04.2016.
4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana
d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura davant la Comissió
d’Ensenyament perquè informi sobre la situació dels menjadors escolars,
les colònies educatives i la cultura de proximitat
356-00136/11
SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC (reg. 22679).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 25.04.2016.

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

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de
greuges sobre les resolucions de l’actuació d’ofici 16/2016
359-00007/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Síndic de Greuges (reg. 21336).
Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.04.2016.

4.90.

Règim interior

4.90.05.

Pressupost del Parlament

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2016
230-00001/11
DICTAMEN

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’abril de 2016, ha estudiat el projecte de pressupost del Parlament per al 2016 i, d’acord amb els apartats 3.g i
4 de l’article 37 del Reglament del Parlament, ha aprovat el següent
Dictamen

La Mesa Ampliada del Parlament acorda:
a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per al 2016 i trametre’l al Ple perquè, si escau, l’aprovi.
b) Trametre al Ple la següent proposta d’article perquè, si escau, l’aprovi i la incorpori al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016:
«1. La Mesa del Parlament ha d’incorporar el romanent de crèdit de l’exercici 2015
de la secció PA, servei pressupostari PA 01, als mateixos capítols del pressupost per al
2016.
»2. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a atendre necessitats
del Parlament, correspon a la Mesa.
»3. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de la
secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en ferm,
i a nom del Parlament.
»4. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al Departa-
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Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2016
Import
Cap.

Art. Conc. Aplicació Nom

concepte

Import total
Import article

53.152.112,84

TOTAL PRESSUPOST PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01)

1

26.623.624,23

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
10

ALTS CÀRRECS
100

Alts càrrecs
1000001

11

Retribucions bàsiques

7.077.649,10
7.077.649,10
7.077.649,10

713.900,88

PERSONAL EVENTUAL
110

Personal eventual
1100001
1100002

12

Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

713.900,88
473.106,82
240.794,06

13.966.150,58

PERSONAL FUNCIONARI
120

Retribucions bàsiques
1200001

121

Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

1210001

13

Retribucions complementàries

10.132.714,70
10.132.714,70
3.833.435,88
3.833.435,88

20.293,47

PERSONAL LABORAL
131

Personal laboral temporal
1310001

Retribucions bàsiques

1310002

Retribucions complementàries

15

i per capítol

20.293,47
14.595,36
5.698,11

INCENTIUS AL RENDIMENT I

95.000,00

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
150

Incentius al rendiment
1500001

151

Productivitat
Activitats extraordinàries

1510001

16

Gratificacions serveis extraordinaris

0,00
0,00
95.000,00
95.000,00

ASSEGURANCES I COTITZACIONS

4.223.930,20

SOCIALS
160

Quotes socials
1600001

Seguretat Social

1600002

MUFACE

1600004

Altres règims de previsió social
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Import
Cap.

Art. Conc. Aplicació Nom
17

concepte

PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS

Aportacions a plans de pensions
1710001

172

Aportacions a plans de pensions
Altres prestacions socials

1720001
173

Prestacions complementàries
Despeses socials

1730001

2

Despeses socials

0,00
0,00
443.200,00
443.200,00
83.500,00
83.500,00

DESPESES CORRENTS DE BÉNS I

9.696.396,34

SERVEIS

20

338.311,11

LLOGUERS I CÀNONS
200

Lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
2000002

Altres lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions

201

Lloguers i cànons de material transport
2010001

Lloguers i cànons de material de
transport

202

Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades, programari i reprografia
2020001

Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades

2020002

Lloguers d’equips reprografia i de
fotocopiadores

203

Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material
2030001

Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material

21

105.629,53
105.629,53
40.133,28
40.133,28

150.941,60
140.941,60
10.000,00

41.606,70
41.606,70

1.245.548,01

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
210

i per capítol

526.700,00

SOCIALS
171

Import total
Import article

Conservació, reparació i manteniment
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions
2100001

Conservació, reparació i manteniment de
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions

211

Conservació, reparació i manteniment
material transport
2110001

Conservació, reparació i manteniment
material transport
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Import
Cap.

Art. Conc. Aplicació Nom
212

concepte

Import total
Import article

i per capítol

Conservació, reparació i manteniment
d’equips procés de dades, programari i
reprografia
2120001

Conservació, reparació i manteniment
d’equips per a procés de dades

2120002

Conservació, reparació i manteniment
equips reprografia i fotocopiadores

2120003
213

Manteniment aplicacions informàtiques
Conservació, reparació i manteniment
d’altre immobilitzat material

2130001

Conservació, reparació i manteniment
d’altre immobilitzat material

214

Altres despeses de conservació,
reparació i manteniment
2140001

Altres despeses de conservació,
reparació i manteniment

22

645.336,77
197.431,33
54.300,00
393.605,44
551.042,49
551.042,49

39.668,75
39.668,75

MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I

3.447.637,22

ALTRES
220

Material d’oficina
2200001

Material ordinari no inventariable

2200002

Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions

221

Subministraments
2210001

Aigua i energia

2210002

Combustible per a mitjans de transport

2210003

Vestuari

2210005

Productes farmacèutics i analítiques

2210006

Compres de mercaderies i matèries
primeres

2210089

222

Altres subministraments

Comunicacions
2220001

Despeses postals, missatgeria i altres
similars

2220003

Comunicacions mitjançant serv. veu i
dades adquirits altres entitats

223

Transports
2230001

224

Transports
Despeses d’assegurances

2240001
225

Despeses d’assegurances
Tributs

2250001
226

Tributs
Despeses diverses

2260001

Exposicions, certàmens i altres activitats
promoció
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32.413,60
2.500,00
30.000,00
58.700,00

160.564,08
13.500,00
147.064,08
5.000,00
5.000,00
402.186,45
402.186,45
400,00
400,00
488.166,00
2.000,00
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Import
Cap.

Art. Conc. Aplicació Nom
2260002

Atencions protocol·làries i representatives

2260007

Publicacions i edictes als diaris oficials

2260011

Formació del personal propi

2260040

Inscripció com a soci

2260089
227

Altres despeses diverses
Treballs realitzats persones físiques o
jurídiques

2270001

Neteja i sanejament

2270005

Estudis i dictàmens

2270008

Intèrprets i traductors

2270089

Altres treballs realitzats per persones
físiques o jurídiques

228

Serveis informàtics
2280001

Solucions Tecnològiques adquirides al
CTITI

2280002

Serveis informàtics realitzats per altres
entitats

23

concepte

8.000,00
40.100,00
4.750,00
354.306,00

982.996,81
646.296,81
500,00
47.500,00
288.700,00
688.913,28
1.000,00
687.913,28

4.031.900,00

SERVEI
Dietes, locomoció i trasllats
2300001
231

Dietes, locomoció i trasllats
Altres indemnitzacions

2310001

24

Altres indemnitzacions

40.800,00
40.800,00
3.991.100,00
3.991.100,00

633.000,00

DESPESES DE PUBLICACIONS
240

Despeses de publicacions
2400001

4

Despeses de publicacions

633.000,00
633.000,00

15.843.900,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

48

i per capítol

79.010,00

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL

230

Import total
Import article

A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE
FI DE LUCRE I ALTRES ENS

15.843.900,00

CORPORATIUS
482

A altres institucions sense fi de lucre
4820001

A altres institucions sense fi de lucre i a
altres ens corporatius

4820006

4.90.05. Pressupost del Parlament

A grups parlamentaris

15.843.900,00
6.000,00
15.837.900,00
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Import
Cap.

Art. Conc. Aplicació Nom

6

concepte

Import total
Import article

978.192,27

INVERSIONS REALS

61

INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES

538.670,64

CONSTRUCCIONS
610

Inversions en edificis i altres
construccions
6100001

Inversions en edificis i altres
construccions per compte propi

62

538.670,64
538.670,64

INVERSIONS EN MAQUINÀRIA,

171.021,63

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
620

Inversions en maquinària, instal·lacions
i utillatge
6200001

Inversions en maquinària, instal·lacions i
utillatge

64

171.021,63
171.021,63

10.000,00

INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
640

Inversions en mobiliari i estris
6400001

65

Inversions en mobiliari i estris

10.000,00
10.000,00

INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS

97.000,00

DE DADES I TELECOMUNICACIONS
650

Inversions en equips de procés de
dades i telecomunicacions
6500001

67

Inversions enequips de procés de dades

97.000,00
97.000,00

INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT

36.500,00

MATERIAL
670

Inversions en altre immobilitzat material
6700001

68

Inversions en altre immobilitzat material

36.500,00
36.500,00

INVERSIONS EN IMMOBILITZAT

125.000,00

IMMATERIAL
680

Inversions en immobilitzat immaterial
6800002
6800005

4.90.05. Pressupost del Parlament

Inversions en aplicacions informàtiques
Desenvolupament sistemes informació

i per capítol

125.000,00
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Import
Cap.

Art. Conc. Aplicació Nom

8

concepte

Import total
Import article

VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

83

i per capítol
10.000,00

CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I
BESTRETES FORA DEL SECTOR

10.000,00

PÚBLIC
830

Concessió de préstecs i bestretes fora
del sector públic
8300001

10.000,00

Préstecs i bestretes concedits al
personal

10.000,00

Projectes de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, del
Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2016
230-00002/11
TRAMESA AL PLE

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’abril de 2016, d’acord
amb la disposició addicional vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, ha estudiat els pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries,
del Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2016, a fi d’elevar-los al Ple
perquè els aprovi.
Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Projecte de pressupost any 2016. Consell de Garanties Estatutàries
APLICACIÓ
Econòmica

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA

Funcional

Núm. Orgànic: CC
Total per Total per articles
conceptes

i capítols

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL
ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS
100

Alts càrrecs
100.0001

Retribucions bàsiques

387.526,74

100.0002

Retribucions complementàries

770.356,58

1.157.883,32

ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL
110

Personal eventual
110.0001

Retribucions bàsiques

6,00

110.0002

Retribucions complementàries

6,00

4.90.05. Pressupost del Parlament

12,00
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APLICACIÓ
Econòmica

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA

Total per Total per articles
conceptes

Funcional

i capítols

ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI
120

Retribucions bàsiques
120.0001

121

Retribucions bàsiques

375.583,27

Retribucions complementàries
121.0001

Retribucions complementàries

573.065,78

948.649,05

ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL
130

Personal laboral fix
130.0001

Retribucions bàsiques

6,00

130.0002

Retribucions complementàries

6,00

130.0003

Altres remuneracions

6,00

131

Personal laboral temporal
131.0001

Retribucions bàsiques

131.0002

Retribucions complementàries

76.753,88
7.336,56

131.0003

Altres remuneracions

1.625,01

85.733,45

4.000,00

4.000,00

ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT
I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
151

Activitats extraordinàries
151.0001

Gratificacions serveis extraordinaris

ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS
SOCIALS
160

Quotes Socials
160.0001

Seguretat Social

160.0002

MUFACE

160.0004

Altres règims de previsió social

277.239,52
6,00
4.000,00

281.245,52

ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS
SOCIALS
172

Altres prestacions socials
172.0001

173

Prestacions complementàries

6,00

Despeses socials
173.0001

Despeses socials

TOTAL CAPÍTOL 1

6,00

12,00

2.477.535,34

2.477.535,34

CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS
I SERVEIS
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS
200

Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals,
edificis i altres construccions
200.0002

Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals,
edificis i altres construccions

4.90.05. Pressupost del Parlament

10.600,00
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APLICACIÓ
Econòmica

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA

Total per Total per articles
conceptes

Funcional

202

i capítols

Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades,
programari i reprografia
202.0001

Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades

6,00

202.0002

Lloguers d’equips de reprografia i fotocopiadores

6,00

203

Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material
203.0001

Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material

6,00

10.618,00

ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
210

Conservació, reparació i manteniment de terrenys,
béns naturals, edificis i altres construccions
210.0001

Conservació, reparació i manteniment de terrenys,
béns naturals, edificis i altres construccions

211

8.400,00

Conservació, reparació i manteniment de material
de transport
211.0001

Conservació, reparació i manteniment de material de
transport

212

6,00

Conservació, reparació i manteniment d’equips per
a procés de dades, programari i reprografia
212.0001

Conservació, reparació i manteniment d’equips per a
procés de dades

212.0002
212.0003
213

1.050,00

Conservació, reparació i manteniment d’equips de
reprografia i fotocopiadores

2.100,00

Manteniment d’aplicacions informàtiques

1.400,00

Conservació, reparació i manteniment d’altre
immobilitzat material
213.0001

Conservació, reparació i manteniment d’altre
immobilitzat material

214

69.200,00

Altres despeses de conservació, reparació
i manteniment
214.0001

Altres despeses de conservació, reparació i
manteniment

6.000,00

88.156,00

ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I
ALTRES
220

Material d’oficina
220.0001

Material ordinari no inventariable

15.000,00

220.0002

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

32.000,00

221

Subministraments
221.0001

Aigua i energia

221.0002

Combustible per a mitjans de transport

221.0003

Vestuari

2.000,00

221.0089

Altres subministraments

1.100,00

222

101.000,00
6,00

Comunicacions
222.0001

Despeses postals, missatgeria i altres similars

222.0003

Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades
adquirits a altres entitats

4.90.05. Pressupost del Parlament
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APLICACIÓ
Econòmica

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA

Total per Total per articles
conceptes

Funcional

223

i capítols

Transports
223.0001

224

Transports

6,00

Despeses d’assegurances
224.0001

225

Despeses d’assegurances

27.300,00

Tributs
225.0001

226

Tributs

5.800,00

Despeses diverses
226.0002

Atencions protocol·làries i representatives

226.0004

Jurídics i contenciosos

226.0005

Organització de reunions, conferències i cursos

226.0006

Oposicions i proves selectives

226.0010

Premis

226.0011

Formació del personal propi

20.000,00

226.0089

Altres despeses diverses

14.000,00

227

5.000,00
6,00
15.000,00
2.000,00
6,00

Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques
227.0001

Neteja i sanejament

84.300,00

227.0002

Seguretat

76.600,00

227.0005

Estudis i dictàmens

227.0008

Intèrprets i traductors

227.0011

Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció

2.226,00

227.0013

Treballs tècnics

9.000,00

228

6,00
2.000,00

Serveis informàtics
228.0001

Solucions tecnològiques adquirides al CTTI

228.0002

Serveis informàtics realitzats per altres entitats

6,00
52.500,00

494.062,00

ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL
SERVEI
230

Dietes, locomoció i trasllats
230.0001

231

Dietes, locomoció i trasllats

25.000,00

Altres indemnitzacions
231.0001

Altres indemnitzacions

10.000,00

35.000,00

27.500,00

27.500,00

655.336,00

655.336,00

40.000,00

40.000,00

ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS
240

Despeses de publicacions
240.0001

Despeses de publicacions

TOTAL CAPÍTOL 2

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS
ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
610

Inversions en edificis i altres construccions
610.0001

Inversions en edificis i altres construccions per
compte propi

4.90.05. Pressupost del Parlament
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APLICACIÓ
Econòmica

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA

Total per Total per articles
conceptes

i capítols

6,00

6,00

15.000,00

15.000,00

35.000,00

35.000,00

55.000,00

55.000,00

145.006,00

145.006,00

6.000,00

6.000,00

TOTAL CAPÍTOL 8

6.000,00

6.000,00

TOTAL PRESSUPOST

3.283.877,34

3.283.877,34

Funcional
ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE
TRANSPORT

630

Inversions en material de transport
630.0001

Inversions en material de transport

ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
640

Inversions en mobiliari i estris
640.0001

Inversions en mobiliari i estris per compte propi

ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS
DE DADES I TELECOMUNICACIONS
650

Inversions en equips de procés de dades i
telecomunicacions
650.0001

Inversions en equips de procés de dades

ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE
IMMOBILITZAT MATERIAL
670

Inversions en altre immobilitzat material
670.0001

Inversions en altre immobilitzat material

TOTAL CAPÍTOL 6

CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS
I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC
831

Préstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute no
documentada en títols de valors a curt termini
831.0001

Préstecs i bestretes concedits al personal a curt
termini

4.90.05. Pressupost del Parlament
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Projecte de pressupost 2016 - Síndic de Greuges

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import
concepte

Import article

TOTAL PRESSUPOST
1

6.199.980,45
REMUNERACIONS DEL PERSONAL

10

5.401.106,79

ALTS CÀRRECS
100

Import total
i per capítol

364.826,20

Retribucions bàsiques i altres
remuneracions
1000001

Retribucions bàsiques alts càrrecs

1000002

Retribucions complementàries alts
càrrecs

11

172.488,04

192.338,16

PERSONAL EVENTUAL
110

2.012.294,54

Personal eventual
1100001

Retribucions bàsiques

1100002

Retribucions complementàries

12

623.709,52
1.388.585,02

PERSONAL FUNCIONARI
120

2.113.986,05

Retribucions bàsiques
1200001

121

Retribucions bàsiques

886.246,75

Retribucions complementàries
1210001

13

Retribucions complementàries

1.227.739,30

PERSONAL LABORAL
131

0,00

Personal laboral temporal
1310001

Retribucions bàsiques

0,00

1310002

Retribucions complementàries

0,00

15

INCENTIUS AL RENDIMENT I
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
150

0,00

Incentius al rendiment
1500001

151

Productivitat

0,00

Activitats extraordinàries
1510001

16

Gratificacions serveis extraordinaris

0,00

ASSEGURANCES I COTITZACIONS
SOCIALS
160

910.000,00

Quotes socials
1600001

17

Seguretat Social

910.000,00

PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS
SOCIALS
171

0,00

Pensions
1710001

4.90.05. Pressupost del Parlament

Aportacions a plans de pensions
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
2

Import
concepte

Import article

Import total
i per capítol

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE
SERVEIS

20

720.784,30

LLOGUERS I CÀNONS
200

21.441,50

Lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
2000002

Altres lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions

201

100,00

Lloguers i cànons de material transport
2010001

Lloguers i cànons de material de
transport

202

11.000,00

Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades i programari
2020001

Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades i programari

2020002
203

Lloguer equips reprografia i fotocopies

100,00
9.000,00

Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material
2030001

Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material

21

1.241,50

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
210

77.348,66

Conservació, reparació i manteniment
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions
2100001

Conservació, reparació i manteniment de
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions

212

28.766,58

Conservació, reparació i manteniment
d’equips procés de dades
2120001

Manteniment maquinari

2120002

Conservació, reparació i manteniment
equips reprografia i fotocopiadores

2120003
214

Manteniment aplicacions informàtiques

7.194,08
3.000,00
36.388,00

Altres despeses de conservació,
reparació i manteniment
2140001

Altres despeses de conservació,
reparació i manteniment

22

2.000,00

MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I
ALTRES
220

548.035,16

Material d’oficina
2200001

Material ordinari no inventariable

2200002

Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions

4.90.05. Pressupost del Parlament
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
221

Import
concepte

Import article

Import total
i per capítol

Subministraments
2210001

Aigua i energia

2210002

Combustible per a mitjans de transport

2210003

Vestuari

2210089

Altres subministraments

222

64.200,00
0,00
100,00
7.000,00

Comunicacions postals, telefòniques
i altres
2220001

Comunicacions postals, missatgeria
i altres

2220002

Comunicacions mitjançant ser. veu
i dades adquirits entitats Generalitat

2220003

9.942,92

Comunicacions mitjançant serv. veu
i dades adquirits altres entitats

224

37.100,00

19.000,00

Despeses d’assegurances
2240001

225

Despeses d’assegurances

8.515,21

Tributs
2250001

226

Tributs

200,00

Despeses diverses
2260002

Atencions protocolàries i representatives

2260003

Publicitat, difusió i campanyes
institucionals

2260004

Jurídics i contenciosos

2260005

Organitzacions reunions,conferències i

1.000,00
25.740,20
8.000,00

cursos

50.000,00

2260009

Funcionament consells i òrgans col·legiats

29.000,00

2260011

Formació de personal propi

17.000,00

2260033

Desenvolupament programes seguretat i
salut laborals en el treball per prevenció
de riscos laborals

2260039

Despeses per serveis bancaris

2260089

Altres despeses diverses

227

5.000,00
300,00
6.394,77

Treballs realitzats per altres empreses
2270001

Neteja i sanejament

2270002

Seguretat

118.520,00
19.034,90

2270005

Estudis i dictàments

84.700,00

2270008

Intèrprets i traductors

10.000,00

2270011

Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i
destrucció

1.000,00

2270013

Treballs tècnics

6.287,16

2270089

Altres treballs realitzats per persones
físiques o jurídiques

23

1.000,00

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL
SERVEI
230

60.000,00

Dietes, locomoció i trasllats
230001

232

Dietes, locomoció i trasllats

60.000,00

Ajuts menjar
2320001

4.90.05. Pressupost del Parlament
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
233

Import
concepte

Import article

Import total
i per capítol

Fons d’acció social
2330001

24

Fons d’acció social

0,00

DESPESES DE PUBLICACIONS
240

13.958,98

Despeses de publicacions
2400001

4

Despeses de publicacions

13.958,98

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

49

17.896,36

A L’EXTERIOR
490

17.896,36

A l’exterior
4900001

6

A l’exterior

17.896,36

INVERSIONS REALS

61

52.193,00

INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
610

4.000,00

Inversions en edificis i altres
construccions
6100001

Inversions en edificis i altres
construccions

62

4.000,00

INVERSIONS EN MAQUINÀRIA,
INSTAL·lACIONS I UTILLATGE
620

8.000,00

Inversions en maquinària, instal·lacions
i utillatge
6200001

Inversions en maquinària, instal·lacions i
utillatge

64

8.000,00

INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
640

1.000,00

Inversions en mobiliari i estris
6400001

65

Inversions en mobiliari i estris

1.000,00

INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS
DE DADES I TELECOMUNICACIONS
650

14.491,44

Inversions equips procés de dades i
telecomunicacions
6500001

Inversions equips procés de dades i
telecomunicacions

67

14.491,44

INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT
MATERIAL
670

2.000,00

Inversions en altre immobilitzat material
6700001

4.90.05. Pressupost del Parlament
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Cap. Art. Conc. Aplicació
68

Nom

Import
concepte

Import article

Import total
i per capítol

INVERSIONS IMMOBILITZAT
IMMATERIAL
680

22.701,56

Inversions immobilitzat immaterial
6800002

Inversions en aplicacions informàtiques

8

22.701,56

ACTIUS FINANCERS

83

8.000,00

CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I
BESTRETES FORA DEL SECTOR
PÚBLIC
830

8.000,00

Concessió de préstecs i bestretes fora
del sector públic
8300001

Préstecs i bestretes concedits al personal

8.000,00

Projecte de pressupost per a l’exercici 2016. Sindicatura de Comptes de Catalunya

SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES
Aplicació econòmica
1

NÚMERO ORGÀNIC 03.01

Explicació de la despesa

Total per

Total per articles

conceptes

i capítols

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL
PERSONAL
10

1

8.049.953,62

ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS
100

990.511,48

Retribucions Bàsiques i Altres
Remuneracions
100.000100

Retribucions bàsiques alts càrrecs

990.511,48
415.441,88

100.000200 Retribucions complementàries alts
càrrecs
11
1

ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL
110

Retribucions bàsiques personal eventual

110.000200

Retribucions complementàries personal

12

65.970,24
22.866,00
43.104,24

ARTICLE 12. FUNCIONARIS
120

5.838.971,90

Retribucions Personal
120.000100

1

65.970,24

Personal Eventual
110.000100

eventual

1

575.069,60

121

Retribucions bàsiques funcionaris

3.338.694,26
3.338.694,26

Retribucions Complementàries
121.000100

15

Retribucions complementàries funcionaris

2.500.277,64
2.500.277,64

ARTICLE 15. INCENTIUS RENDIMENT
I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

1

150

2.000,00

Incentius al Rendiment
150.000100

Productivitat

4.90.05. Pressupost del Parlament

0,00
0,00
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Aplicació econòmica
1

151

Explicació de la despesa
Activitats Extraordinàries

151.000100
16

Gratificacions Serveis Extraordinaris

Total per

Total per articles

conceptes

i capítols

2.000,00
2.000,00

ARTICLE 16. ASSEGURANCES
I PRESTACIONS SOCIALS

1

160

1.152.500,00

Quotes Socials

1.152.500,00

160.000100

Seguretat Social

1.150.000,00

160.000200

Quotes MUFACE

2.500,00

17

ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES
PRESTACIONS SOCIALS
170

0,00

Pensions
170.0001

2

Pensions

0,00
0,00

CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS
20

CORRENTS I DE SERVEIS

2.387.430,00

ARTICLE 20. LLOGUERS

1.473.000,00

201

12.000,00
201.000100

Lloguer de béns mobles

12.000,00

200

1.450.000,00
200.000200 Lloguer de béns immobles

1.450.000,00

202

11.000,00
202.000200 Lloguer equips de reprografia
i fotocopiadores

21

11.000,00

ARTICLE 21. CONSERVACIÓ
I REPARACIÓ

125.200,00

210

25.000,00
210.000100

Conservació, reparació i manteniment
terrenys, b. naturals, edificis

25.000,00

211

6.000,00
211.000100

Conservació, reparació i manteniment
materials de transport

6.000,00

212

94.200,00
212.000200

Conservació, reparació i manteniment
equips reprografia i fotocopiadores

212.000300
22

Manteniment aplicacions informàtiques

4.200,00
90.000,00

ARTICLE 22. MATERIAL,
SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220

664.230,00

Material d’Oficina
220.000100

Material ordinari no inventariable

100.000,00
50.000,00

220.000200 Premsa , revistes, llibres i altres
publicacions
221

50.000,00

Subministraments de Béns i Serveis

69.000,00

221.000100

Aigua i energia

221.000200

Combustible per a mitjans de transport

1.800,00

221.000300

Vestuari

4.200,00

221.000500

Productes farmacèutics i analítiques

2.500,00

221.008900

Altres subministraments

1.500,00

4.90.05. Pressupost del Parlament

59.000,00
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Aplicació econòmica

Explicació de la despesa

222

Total per

Total per articles

conceptes

i capítols

52.000,00
222.000100

Despeses postals, missatgeria i altres
similars

10.000,00

222.000300 Comunicacions

42.000,00

223.000100

Transports

55.000,00

224.000100

Despeses d’assegurances

50.000,00

225.000100

Tributs

223

55.000,00

224

50.000,00

225

230,00

226

230,00

Despeses Diverses

109.000,00

226.000200 Atencions protocol·làries i representatives

20.000,00

226.000500 Organització de reunions i conferències

15.000,00

226.001000

Premis

226.001100

Formació i promoció del personal

226.008900 Altres despeses diverses

1.000,00
50.000,00
10.000,00

226.000600 Oposicions i proves selectives

6.000,00

226.000700

7.000,00

227

Publicació anuncis oficials
Treballs Realitzats per Altres Empreses

229.000,00

227.000100

Neteja i Sanejament

227.000200

Seguretat

227.001100

Custòdia, dipòsit i emmagatzematge

20.000,00

227.000500

Estudis i treballs tècnics

10.000,00

227.001300

Treballs tècnics

10.000,00

227.008900

Altres treballs realitzats per altres
empreses

23

76.000,00
3.000,00

110.000,00

ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER
RAÓ DEL SERVEI

80.000,00

230

80.000,00
230.000100

Dietes, locomoció i trasllats

80.000,00

231.000100

Altres indemnitzacions

0,00

232.000100

Dotació ajuts menjar

0,00

233.000100

Dotació Fons d’Ajut Social

0,00

231

0,00

232

0,00

233

0,00

24

ARTICLE 24. DESPESES DE
PUBLICACIONS

45.000,00

240

45.000,00
240.000100

4

Despeses de publicacions

45.000,00

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

23.000,00

ARTICLE 40. AL SECTOR PÚBLIC
ESTATAL

18.000,00

409

18.000,00
409.000100

A altres ens dependents del sector públic
estatal

4.90.05. Pressupost del Parlament

18.000,00
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44

Explicació de la despesa

Total per

Total per articles

conceptes

i capítols

ARTICLE 44. A EMPRESES PÚBLIQUES
I D’ALTRES ENS PÚBLICS

0,00

449

0,00
449.000200 Amb les universitats públiques

0,00

ARTICLE 48. A FAMILIES, INSTITUCIONS
SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORP

5.000,00

482

5.000,00
482.000100

A altres institucions sense fi de lucre
i altres ens corporatius

49

5.000,00

ARTICLE 49. A L’EXTERIOR

0,00

490

0,00
490.000100

Programes de cooperació amb altres
òrgans de control extern

6

0,00

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS

876.742,00

ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
61

628.742,00
610

628.742,00
610.000100

Inversions en edificis i altres
construccions

62

628.742,00

ARTICLE 62. INVERSIONS EN
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I
UTILLATGE

23.000,00

620

23.000,00
620.000100

Inversions en maquinària, instal·lacions i
utillatge

64

23.000,00

ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI
I ESTRIS

70.000,00

640

70.000,00
640.000100

65

Inversions en mobiliari i estris

70.000,00

ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS
DE PROCÉS DE DADES

155.000,00

650

155.000,00
650.000100

8

Inversions en equips de procés de dades

155.000,00

CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS
83

31.200,00

ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS
I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830

31.200,00

Préstecs i Bestretes Concedits al
Personal
830.000100

31.200,00

Préstecs i Bestretes Concedits al
Personal

4.90.05. Pressupost del Parlament

31.200,00
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Total pressupost per a l’any 2016
CAPÍTOL I

8.049.953,62

CAPÍTOL II

2.387.430,00

CAPÍTOL IV

23.000,00

CAPÍTOL VI

876.742,00

CAPÍTOL VIII

31.200,00

TOTAL

4.90.05. Pressupost del Parlament

11.368.325,62
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