
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00005/11
Esmenes a la totalitat 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’una bústia ciutadana com a eina de trans-
parència
250-00277/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la Llar Residència Les Roquetes, al Garraf
250-00280/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments per 
polítiques socials
250-00285/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre la finestreta única
250-00293/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa de serveis 
socials
250-00294/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d’Ossó de Sió
250-00296/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà
250-00297/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres sanitaris de-
pendents de la Generalitat
250-00298/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 entre Badalona i 
Mollet del Vallès
250-00299/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12
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Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat
250-00300/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
i el pagament de vedes
250-00301/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix Llobregat
250-00303/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses
250-00304/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la variant d’Olot
250-00305/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera C-66 entre 
Banyoles i Besalú
250-00306/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de construcció de l’edifici 
de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú, el 2016
250-00307/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can Maiol, de Bar-
celona
250-00308/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors per qües-
tions lingüístiques
250-00309/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola Mediterrània, de Bar-
celona
250-00310/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola Ciutat Jar-
dí, de Lleida
250-00311/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a propòsit del 
manifest del Grup Koiné
250-00312/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanitari
250-00319/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, de Viladecans, 
i la seva transformació en institut escola
250-00320/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions de treball del per-
sonal de centres residencials i de dia de gent gran i de persones amb discapacitat
250-00321/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets judicials a les 
declaracions de detinguts
250-00323/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació als drets 
dels detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur detenció
250-00324/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la contenció mecànica
250-00325/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
250-00327/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de titularitat de la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell
250-00331/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera C-73 entre 
Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa
250-00333/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades del Pla estratè-
gic d’acció exterior
250-00334/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior
250-00335/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid en els centres sa-
nitaris
250-00337/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els serveis públics de control de mosquits
250-00338/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del personal del 
Jutjat de Família de Badalona
250-00339/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les àrees bàsiques 
de salut
250-00340/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut
250-00341/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la imparcialitat políti-
ques en els centres educatius finançats amb fons públics
250-00342/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola El Vinyet, de 
Solsona
250-00343/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les beques de men-
jador atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3 a les escoles públi-
ques de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies d’Aitona
250-00346/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament de l’Hospita-
let de Llobregat
250-00347/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica de Cer-
vera
250-00348/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció i desenvolupament 
del sector de la fusta
250-00349/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona
250-00350/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà, de Torrefarrera, 
i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
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Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i sobre 
la protecció de les famílies vulnerables
250-00353/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fundació per a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013 
256-00002/11

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les eleccions al Con-
sell General d’Aran del 2015 
256-00003/11

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2015, sobre Intracatalònia, SA, 
corresponent al 2013
256-00004/11

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre l’Hospital Comarcal 
del Baix Llobregat
256-00005/11

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2015, sobre Gestió d’Infraestruc-
tures, SAU, corresponent al 2010
256-00006/11

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2015, sobre Gestió d’Infraestruc-
tures, SAU, corresponent al 2011
256-00007/11

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, corresponent al 2013
256-00053/10

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2015, sobre la contractació admi-
nistrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013
256-00057/10

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut Català de les 
Dones, corresponent al 2012
256-00059/10

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2015, sobre les despeses de per-
sonal dels partits polítics amb representació parlamentària, corresponent al 2012
256-00061/10

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el Programa 661, re-
latiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 2012
256-00062/10
Propostes de resolució presentades pels grups garlamentaris 24

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut laboral
302-00038/11
Esmenes presentades 39

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’atenció a la 
infància i l’adolescència
302-00041/11
Esmenes presentades 44

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
302-00039/11
Esmenes presentades 49

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental
302-00040/11
Esmenes presentades 54
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’agricultura, 
ramaderia i pesca
302-00042/11
Esmenes presentades 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política
302-00043/11
Esmenes presentades 72

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat
302-00044/11
Esmenes presentades 75

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 directiva del 
Parlament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 204/37/CE, relativa a la 
protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
carcinògens o mutàgens durant el treball
295-00046/11
Text presentat 81
Termini de formulació d’observacions 99

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
Retirada de la sol·licitud 100

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic de dret civil 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
352-00172/11
Sol·licitud 100

Proposta de compareixença de Francesc Boronat i Sans, president de Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
352-00173/11
Sol·licitud 100

Proposta de compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
352-00216/11
Sol·licitud 100

Proposta de compareixença de Joaquim Llimona Balcells, advocat i professor de 
dret comunitari europeu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
352-00217/11
Sol·licitud 101

Proposta de compareixença de Susana Navas Navarro, catedràtica de dret civil de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
352-00218/11
Sol·licitud 101

Proposta de compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor de dret mercantil 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
352-00219/11
Sol·licitud 101
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Proposta de compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic de dret civil de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
352-00220/11
Sol·licitud 101

Proposta de compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor titular de dret mer-
cantil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
352-00261/11
Sol·licitud 102

Proposta de compareixença de Nicolás Nogueroles Peiró, registrador de la Propietat 
i professor de dret civil, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
352-00262/11
Sol·licitud 102

Proposta de compareixença de Salvador Durany Pich, professor de dret civil, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
352-00263/11
Sol·licitud 102

Proposta de compareixença de Sergi Marí Pons, coordinador de la Xarxa de Custòdia 
del Territori, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
352-00279/11
Sol·licitud 102

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mateu, en representació del Centre de Re-
cerca i Assessorament d’Educació Viva, davant la Comissió d’Ensenyament perquè 
informi sobre el model d’innovació educativa
356-00087/11
Acord sobre la sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença de Maria Bellmunt, presidenta de la Coordinadora Ca-
talana pel Reconeixement i la Regulació del Homeschooling, davant la Comissió 
d’Ensenyament perquè informi sobre el model educatiu pel qual treballa l’entitat
356-00089/11
Acord sobre la sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori de la Creu Roja 
de Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè presenti l’informe 
sobre les persones immigrades en situació vulnerable
356-00166/11
Sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno, en representació de l’Oficina de Vida 
Independent, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els 
treballs de l’entitat per al dret a la vida independent i a l’assistència personal de les 
persones amb diversitat funcional
356-00171/11
Sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Infer-
meria i Salut Escolar davant la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui els objec-
tius i demandes de l’entitat
356-00172/11
Sol·licitud 104

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana per 
la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió de Justícia perquè presenti 
les conclusions de l’informe «L’aïllament penitenciari a Catalunya des d’una mirada 
de defensa dels drets humans»
356-00174/11
Sol·licitud 104

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Execució Penal a la Comunitat 
i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les línies 
d’actuació de la Direcció General
356-00175/11
Sol·licitud 104
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Sol·licitud de compareixença de Juergen Foecking, responsable de relacions insti-
tucionals de la Representació de la Comissió Europea a Espanya, davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre el semestre europeu
356-00178/11
Sol·licitud 104

Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de 
la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior i Coopera-
ció, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el pla de treball 
de la Comissió Europea
356-00179/11
Sol·licitud 105

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

Compareixença de Jordi Matas Dalmases, catedràtic de ciència política i de l’Ad-
ministració de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent
357-00062/11
Substanciació 105

Compareixença d’Antoni Abat Ninet, catedràtic de dret constitucional de la Univer-
sitat de Copenhaguen, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00063/11
Substanciació 105

Compareixença d’Encarna Bodelón González, directora del grup de recerca An-
tígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del 
Procés Constituent
357-00064/11
Substanciació 105

Compareixença de Carme Coll, experta del Servei Executiu de la Comissió de Pre-
venció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC), davant la Co-
missió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració 
Democràtica
357-00098/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 106

Compareixença de Teresa Ribas i Algueró, directora de l’Agència Tributària de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció 
per a la Regeneració Democràtica
357-00099/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 106

Compareixença de Jordi Mateu, en representació del Centre de Recerca i Assesso-
rament d’Educació Viva, davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre el 
model d’innovació educativa
357-00100/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 106

Compareixença de Maria Bellmunt, presidenta de la Coordinadora Catalana pel Re-
coneixement i la Regulació del Homeschooling, davant la Comissió d’Ensenyament 
per a informar sobre el model educatiu pel qual treballa l’entitat
357-00101/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 106
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística  
de Catalunya
200-00005/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 26003 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.05.2016

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya (tram. 200-00005/11).

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 26003)

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

Palau del Parlament, 4 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’una bústia ciutadana  
com a eina de transparència
250-00277/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26482 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 06.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26482)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar el reglament en matèria 

de protecció de dades aprovat recentment al Parlament Europeu per tal de poder 
adoptar les mesures necessàries relatives a la notificació d’intercanvis de dades per-
sonals entre administracions públiques.»
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Proposta de resolució sobre la Llar Residència Les Roquetes,  
al Garraf
250-00280/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26475 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26475)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació a l’apartat 1
«1. Concertar les 12 places de la Llar Residència Les Roquetes (Garraf) tan aviat 

com sigui possible.»

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat  
amb els ajuntaments per polítiques socials
250-00285/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26476 i 27593 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26476 I 27593)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
«1. Posar a disposició, mitjançant els canals establerts per la Tresoreria de la 

Generalitat, la informació dels pagaments que es vagin programant per tal de per-
metre una satisfactòria previsió i planificació del treball, i continuar reclamant a 
l’Estat els recursos necessaris per atendre les necessitats que requereixen les finan-
ces de la Generalitat.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació i addició
«3. Incorporar al Portal de Transparència, tal com va votar aquesta cambra en ses-

sió de 16 d’abril de 2015, un informe sobre el deute pendent de la Generalitat amb tots 
els ens locals.»

Proposta de resolució sobre la finestreta única
250-00293/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27246; 27543).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa 
de serveis socials
250-00294/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27247; 27544).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27248; 27545).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d’Ossó de Sió
250-00296/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27249; 27546).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà
250-00297/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27547).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres 
sanitaris dependents de la Generalitat
250-00298/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27480).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 
entre Badalona i Mollet del Vallès
250-00299/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27548).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat
250-00300/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27549).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona  
i les Terres de l’Ebre i el pagament de vedes
250-00301/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27481).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix 
Llobregat
250-00303/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27482).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant  
de les Preses
250-00304/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27253; 27550).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció  
de la variant d’Olot
250-00305/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27254; 27551).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament  
de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
250-00306/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27255; 27552).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de 
construcció de l’edifici de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa,  
de Besalú, el 2016
250-00307/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27256; 27553).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can 
Maiol, de Barcelona
250-00308/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27257; 27554).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients 
sancionadors per qüestions lingüístiques
250-00309/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27258; 27555).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola 
Mediterrània, de Barcelona
250-00310/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27259; 27556).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27260; 27557).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials  
a propòsit del manifest del Grup Koiné
250-00312/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27483).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27485).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27484).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27486).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27487).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27488).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul 
en l’àmbit sanitari
250-00319/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27267; 27558).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, 
de Viladecans, i la seva transformació en institut escola
250-00320/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27489).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions  
de treball del personal de centres residencials i de dia de gent gran  
i de persones amb discapacitat
250-00321/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27269; 27559).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets 
judicials a les declaracions de detinguts
250-00323/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 27271; 27585).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb 
relació als drets dels detinguts a accedir a informacions essencials 
relatives a llur detenció
250-00324/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 27490; 27584).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre  
la contenció mecànica
250-00325/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27491).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27274; 27560).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica 
regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc 
Hospitalari Martí i Julià, de Salt
250-00327/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27275; 27561).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27276; 27562).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres  
de titularitat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27277; 27563).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27279; 27564).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital  
de Sabadell
250-00331/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27278; 27565).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les obres de condicionament  
de la carretera C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27280; 27566).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament  
de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
250-00333/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27281; 27567).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades 
del Pla estratègic d’acció exterior
250-00334/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27492).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior
250-00335/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27493).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27494).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid  
en els centres sanitaris
250-00337/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27285).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els serveis públics de control  
de mosquits
250-00338/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27495).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials  
i del personal del Jutjat de Família de Badalona
250-00339/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27287; 27568).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics  
de les àrees bàsiques de salut
250-00340/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27569).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut
250-00341/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27288; 27570).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat  
i la imparcialitat polítiques en els centres educatius finançats  
amb fons públics
250-00342/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27289; 27571).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
El Vinyet, de Solsona
250-00343/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27290; 27572).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament  
de les beques de menjador atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27291; 27573).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3  
a les escoles públiques de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27292; 27574).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies 
d’Aitona
250-00346/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27293; 27575).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.



BOPC 135
20 de maig de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 21 

Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00347/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27294; 27576).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació 
econòmica de Cervera
250-00348/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27295; 27577).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció  
i desenvolupament del sector de la fusta
250-00349/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27296; 27578).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona
250-00350/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27297; 27579).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà,  
de Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27298; 27580).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies 
vulnerables
250-00353/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27299; 27581).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre 
la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya 
corresponent al 2013 
256-00002/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES: GP C’S (REG. 27114); GP JS (REG. 

27319); GP SOC (REG. 27385); GP CSP (REG. 27396); GP PPC (REG. 27412)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les 
eleccions al Consell General d’Aran del 2015 
256-00003/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES: GP JS (REG. 27319); GP SOC (REG. 

27386); GP CSP (REG. 27399); GP PPC (REG. 27407)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2015, sobre 
Intracatalònia, SA, corresponent al 2013
256-00004/11

PPROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES: GP C’S (REG. 27115); GP JS (REG. 

27319); GP SOC (REG. 27387); GP CSP (REG. 27397); GP PPC (REG. 27413)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre 
l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat
256-00005/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES: GP C’S (REG. 27116); GP JS (REG. 

27319); GP SOC (REG. 27388); GP CSP (REG. 27398); GP PPC (REG. 27414)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2015, sobre Gestió 
d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010
256-00006/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES: GP C’S (REG. 27117); GP JS (REG. 

27319); GP SOC (REG. 27389); GP CSP (REG. 27400); GP PPC (REG. 27415)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2015, sobre Gestió 
d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011
256-00007/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES: GP C’S (REG. 27118); GP JS (REG. 

27319); GP SOC (REG. 27390); GP CSP (REG. 27401); GP PPC (REG. 27416)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2015, sobre 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013
256-00053/10

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES: GP JS (REG. 27319); GP SOC (REG. 

27391); GP CSP (REG. 27402); GP PPC (REG. 27408)
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2015, sobre la 
contractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent 
al 2013
256-00057/10

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES: GP C’S (REG. 27119); GP JS (REG. 

27319); GP SOC (REG. 27392); GP CSP (REG. 27403); GP PPC (REG. 27417)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre 
l’Institut Català de les Dones, corresponent al 2012
256-00059/10

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES: GP JS (REG. 27319); GP SOC (REG. 

27393); GP CSP (REG. 27404); GP PPC (REG. 27409)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2015, sobre 
les despeses de personal dels partits polítics amb representació 
parlamentària, corresponent al 2012
256-00061/10

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES: GP JS (REG. 27319); GP SOC (REG. 

27394); GP CSP (REG. 27405); GP PPC (REG. 27410)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el 
Programa 661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, 
corresponent al 2012
256-00062/10

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES: GP JS (REG. 27319); GP SOC (REG. 

27395); GP CSP (REG. 27406); GP PPC (REG. 27411)

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS GARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 17.05.2016

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fundació 
per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013 (tram. 256-
00002/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre la 

Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013 
(tram. 256-00002/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2015, sobre Intracatalònia, 
SA, corresponent al 2013 (tram. 256-00004/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2015, sobre Intra-

catalònia, SA, corresponent al 2013 (tram. 256-00004/11) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre l’Hospital Comar-
cal del Baix Llobregat (tram. 256-00005/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre 

l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat (tram. 256-00005/11) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2015, sobre Gestió d’Infraes-
tructures, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-00006/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2015, sobre Ges-

tió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-00006/11) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2015, sobre Gestió d’Infraes-
tructures, SAU, corresponent al 2011 (tram. 256-00007/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 31/2015, sobre Ges-

tió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011 (tram. 256-00007/11) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2015, sobre la contractació ad-
ministrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013 (tram. 256-00057/10).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2015, sobre la 

contractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013 (tram. 
256-00057/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatius als informes de 
fiscalització presentats per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fundació per a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya corresponent al 2013 (tram. 256-00002/11)

– Informe de fiscalització 29/2015, sobre les eleccions al Consell General d’Aran 
del 2015 (tram. 256-00003/11)

– Informe de fiscalització 26/2015, sobre Intracatalònia, SA, corresponent al 
2013 (tram. 256-00004/11)

– Informe de fiscalització 28/2015, sobre l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat 
(tram. 256-00005/11)

– Informe de fiscalització 30/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corres-
ponent al 2010 (tram. 256-00006/11)

– Informe de fiscalització 31/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corres-
ponent al 2011 (tram. 256-00007/11)

– Informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des, corresponent al 2013 (tram. 256-00053/10)

– Informe de fiscalització 12/2015, sobre la contractació administrativa del De-
partament d’Interior, corresponent al 2013 (tram. 256-00057/10)

– Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut Català de les Dones, correspo-
nent al 2012 (tram. 256-00059/10)

– Informe de fiscalització 19/2015, sobre les despeses de personal dels partits po-
lítics amb representació parlamentària, corresponent al 2012 (tram. 256-00061/10)

– Informe de fiscalització 20/2015, sobre el Programa 661, relatiu a l’emprenedo-
ria i el foment empresarial, corresponent al 2012 (tram. 256-00062/10)

Proposta de resolució
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 23/2015, sobre 

la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013 
(tram. 256-00002/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 29/2015, sobre les 
eleccions al Consell General d’Aran del 2015 (tram. 256-00003/11) i insta a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 26/2015, sobre In-
tracatalònia, SA, corresponent al 2013 (tram. 256-00004/11) i insta a seguir les re-
comanacions de la Sindicatura.
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– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 28/2015, sobre 
l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat (tram. 256-00005/11) i insta a seguir les re-
comanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 30/2015, sobre 
Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-00006/11) i insta a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 31/2015, sobre 
Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011 (tram. 256-00007/11) i insta a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Au-
toritat Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013 (tram. 256-00053/10) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 12/2015, sobre la 
contractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013 (tram. 
256-00057/10) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 15/2015, sobre 
l’Institut Català de les Dones, corresponent al 2012 (tram. 256-00059/10) i insta a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 19/2015, sobre les 
despeses de personal dels partits polítics amb representació parlamentària, corres-
ponent al 2012 (tram. 256-00061/10) i insta a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 20/2015, sobre 
el Programa 661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 
2012 (tram. 256-00062/10) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP JS

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fundació per a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya corresponent al 2013 (tram. 256-00002/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fundació per a l’Escola Su-

perior de Música de Catalunya corresponent al 2013 (tram. 256-00002/11).
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 29/2015, sobre les eleccions al Consell General d’Aran 
del 2015 (tram. 256-00003/11)
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 29/2015, sobre les eleccions al Consell Ge-

neral d’A-ran del 2015 (tram. 256-00003/11)
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 26/2015, sobre Intracatalònia, SA, corresponent al 
2013 (tram. 256-00004/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 26/2015, sobre Intracatalònia, SA, correspo-

nent al 2013 (tram. 256-00004/11).
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 28/2015, sobre l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat 
(tram. 256-00005/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 28/2015, sobre 

l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat (tram. 256-00005/11).

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 30/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corres-
ponent al 2010 (tram. 256-00006/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 30/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, 

SAU, cor-responent al 2010 (tram. 256-00006/11).
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2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 
Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 31/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corres-
ponent al 2011 (tram. 256-00007/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 31/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, 

SAU, cor-responent al 2011 (tram. 256-00007/11).
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des, corresponent al 2013 (tram. 256-00053/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Autoritat Catalana de Protec-

ció de Dades, corresponent al 2013 (tram. 256-00053/10).
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 12/2015, sobre la contractació administrativa del De-
partament d’Interior, corresponent al 2013 (tram. 256-00057/10)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 12/2015, sobre la contractació administrativa 

del Departament d’Interior, corresponent al 2013 (tram. 256-00057/10).
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2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 
Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut Català de les Dones, correspo-
nent al 2012 (tram. 256-00059/10)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Ins-

titut Català de les Dones, corres-ponent al 2012 (tram. 256-00059/10).

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 19/2015, sobre les despeses de personal dels partits po-
lítics amb representació parlamentària, corresponent al 2012 (tram. 256-00061/10)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 19/2015, sobre les 

despeses de personal dels partits polítics amb representació parlamentària, corres-
ponent al 2012 (tram. 256-00061/10).

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 20/2015, sobre el Programa 661, relatiu a l’emprenedo-
ria i el foment empresarial, corresponent al 2012 (tram. 256-00062/10)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 20/2015, sobre el Programa 661, relatiu a 

l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 2012 (tram. 256-00062/10).
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2015, 
sobre la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 
2013 (tram. 256-00002/11).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre 

la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013 
(tram. 256-00002/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectives en 3 mesos les 
següents recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes al seu informe 
23/2015 sobre l’Escola Superior de Música de Catalunya: 

a) Que l’ESMUC aprovi el catàleg de llocs de treball i la plantilla de personal 
docent que preveuen el Conveni col·lectiu de treball i el Reglament general de la 
l’ESMUC, respectivament.

b) Que l’ESMUC adapti els complements salarials a la normativa vigent.
c) Que l’ESMUC adeqüi la jornada ordinària de treball del professorat de l’ES-

MUC a la normativa vigent.
d) Que l’ESMUC elabori un procediment de control i seguiment de les situacions 

de pluriocupació i d’incompatibilitats del personal de la Fundació.
e) Que l’ESMUC incorpori a l’inventari d’immobilitzat els equipaments infor-

màtics i el mobiliari de la Fundació.
f) Que l’ESMUC revisi les despeses per identificar aquelles que puguin ser ob-

jecte de procediments de contractació i fer-ne les licitacions oportunes d’acord amb 
la legislació vigent.

g) Que l’ESMUC dicti les instruccions que preveu la disposició addicional pri-
mera del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabili-
tat pressupostària i de foment de la competitivitat per evitar actuacions que pogues-
sin considerar-se determinants per al reconeixement d’una relació laboral.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2015, so-
bre Intracatalònia, SA, corresponent al 2013 (tram. 256-00004/11).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2015, sobre 

Intracatalònia, SA, corresponent al 2013 (tram. 256-00004/11) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern fer efectives en 3 mesos les se-
güents recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes al seu informe 
26/2015 sobre Instracatalonia SA: 

a) Que Intracatalònia, SA modifiqui els seus Estatuts per adaptar-los a la seva 
realitat.
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b) Que Intracatalònia, SA prengui les mesures necessàries per complir la norma-
tiva laboral en matèria de contractació de personal i les limitacions pressupostàries 
sobre despesa de personal.

c) Que Intracatalònia, SA faci les actuacions possibles per intentar recuperar el 
deute de Comunicàlia, SA de les administracions integrants del Consorci Local i 
Comarcal de Comunicació.

d) Que Intracatalònia, SA dicti les instruccions que preveu la disposició addicio-
nal primera del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, per evitar actuacions que 
poguessin considerar-se determinants per al reconeixement d’una relació laboral.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2015, so-
bre l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat (tram. 256-00005/11).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre 

l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat (tram. 256-00005/11) i insta el Govern a se-
guir les recomanacions del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar un informe als seus 
serveis jurídics per valorar la possibilitat d’emprendre accions legals pels fets des-
crits a l’informe 28/2015.

3) El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar el dit informe al Parla-
ment abans de 2 mesos.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2015, so-
bre les eleccions al Consell General d’Aran del 2015 (tram. 256-00003/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les 

eleccions al Consell General d’Aran del 2015 (tram. 256-00003/11) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
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ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2015, 
sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-00006/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2015, sobre Ges-

tió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-00006/11) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2015, 
sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011 (tram. 256-00007/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 31/2015, sobre Ges-

tió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011 (tram. 256-00007/11) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2015, 
sobre l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013 (tram. 256-
00053/10).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Au-

toritat Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013 (tram. 256-00053/10) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2015, so-
bre la contractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013 
(tram. 256-00057/10).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2015, sobre la 

contractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013 (tram. 
256-00057/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2015, so-
bre l’Institut Català de les Dones, corresponent al 2012 (tram. 256-00059/10).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Ins-

titut Català de les Dones, corresponent al 2012 (tram. 256-00059/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2015, so-
bre les despeses de personal dels partits polítics amb representació parlamentària, 
corresponent al 2012 (tram. 256-00061/10).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2015, sobre les 

despeses de personal dels partits polítics amb representació parlamentària, corres-
ponent al 2012 (tram. 256-00061/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2015, so-
bre el Programa 661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent 
al 2012 (tram. 256-00062/10).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el 

Programa 661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 2012 
(tram. 256-00062/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
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 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2015, 
sobre les eleccions al Consell General d’Aran del 2015 (tram. 256-00003/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les 

eleccions al Consell General d’Aran del 2015 (tram. 256-00003/11) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
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 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2015, 
sobre l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013 (tram. 256-
00053/10).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Au-

toritat Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013 (tram. 256-00053/10) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
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 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2015, 
sobre l’Institut Català de les Dones, corresponent al 2012 (tram. 256-00059/10).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Ins-

titut Català de les Dones, corresponent al 2012 (tram. 256-00059/10) i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
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 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2015, 
sobre les despeses de personal dels partits polítics amb representació parlamentària, 
corresponent al 2012 (tram. 256-00061/10).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2015, sobre les 

despeses de personal dels partits polítics amb representació parlamentària, corres-
ponent al 2012 (tram. 256-00061/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
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 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2015, 
sobre el Programa 661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, correspo-
nent al 2012 (tram. 256-00062/10).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el 

Programa 661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 2012 
(tram. 256-00062/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
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 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2015, 
sobre la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 
2013 (tram. 256-00002/11).
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Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre 

la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013 
(tram. 256-00002/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir l’obli-
gació de catalogar la relació de llocs de treball i la plantilla de personal docent de 
la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya. Aquesta obligació s’ha 
d’estendre a totes les fundacions que estiguin adscrites al Departament d’Ensenya-
ment.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir un pro-
tocol de comunicació amb la Sindicatura de Comptes de rendiment de comptes en 
virtut de la legislació de transparència i bon govern.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
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 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2015, 
sobre Intracatalònia, SA, corresponent al 2013 (tram. 256-00004/11).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2015, sobre 

Intracatalònia, SA, corresponent al 2013 (tram. 256-00004/11) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a extingir la so-
cietat mercantil Intracatalònia S.A., incorporant la seva plantilla a la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals respectant les mateixes condicions laborals.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
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 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2015, 
sobre l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat (tram. 256-00005/11).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre 

l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat (tram. 256-00005/11) i insta el Govern a se-
guir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a acordar la com-
pareixença de la Generalitat, en qualitat de perjudicada, en els autos oberts a conse-
qüència de la remissió d’aquest informe al Ministeri Fiscal per part de la Sindicatura 
de Comptes.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
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 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2015, 
sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-00006/11).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2015, sobre 

Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-00006/11) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fixar l’obligació 
d’incloure en el balanç comptable de l’empresa els deutes contrets a futur, de forma 
amortitzada, per no condicionar una visió esbiaixada i poc fidedigne de la realitat 
comptable l’empresa.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a un protocol 
mitjançant el qual la contractació de serveis jurídics externs requereixi un informe 
tècnic de l’assessoria jurídica del Govern que recomani la necessitat d’aquesta con-
tractació.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar tots els 
contractes que es van adjudicar en situació d’incompatibilitat i prohibició de con-
tractar d’acord amb allò expressat al propi Informe de fiscalització.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret al 
Departament competent en matèria de funció pública, a iniciar un expedient sancio-
nador en relació al expresident de GISA, Sr. Quer, per incompliment de la legislació 
d’incompatibilitats.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a remetre còpia 
d’aquest Informe de fiscalització al gabinet jurídic de la Generalitat per tal que es 
puguin determinar les accions legals que puguin correspondre a la vista de les irre-
gularitats i els possibles il·lícits que s’hagin pogut cometre.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
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 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2015, 
sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011 (tram. 256-00007/11).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 31/2015, sobre 

Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011 (tram. 256-00007/11) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fixar l’obligació 
d’incloure en el balanç comptable de l’empresa els deutes contrets a futur, de forma 
amortitzada, per no condicionar una visió esbiaixada i poc fidedigne de la realitat 
comptable l’empresa.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a un protocol 
mitjançant el qual la contractació de serveis jurídics externs requereixi un informe 
tècnic de l’assessoria jurídica del Govern que recomani la necessitat d’aquesta con-
tractació.



BOPC 135
20 de maig de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 39 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar tots els 
contractes que es van adjudicar en situació d’incompatibilitat i prohibició de con-
tractar d’acord amb allò expressat al propi Informe de fiscalització.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret al 
Departament competent en matèria de funció pública, a iniciar un expedient sancio-
nador en relació al expresident de GISA, Sr. Quer, per incompliment de la legislació 
d’incompatibilitats.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a remetre còpia 
d’aquest Informe de fiscalització al gabinet jurídic de la Generalitat per tal que es 
puguin determinar les accions legals que puguin correspondre a la vista de les irre-
gularitats i els possibles il·lícits que s’hagin pogut cometre.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
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 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2015, 
sobre la contractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent al 
2013 (tram. 256-00057/10).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2015, sobre la 

contractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013 (tram. 
256-00057/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir mitjan-
çant un protocol el compliment amb els criteris d’urgència que reclama l’UE per a 
la contractar per procediment negociat.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques  
de salut laboral
302-00038/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27105, 27461, 27507, 27517, 27542 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 27105)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada 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 
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
salut laboral (tram. 302-00038/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Revisió dels criteris d’aplicació de la Resolució del 23 de juliol de 2013 de la 

Secretaria General Tècnica per part de l’ICAM amb l’objectiu de garantir que es 
mantenen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat temporal utilitzats durant 
els dos primers anys d’aplicació del “Convenio de colaboración con la Generalitat 
de Cataluña para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2013 a 
2016” que es va signar amb l’INSS.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27461)

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

tari 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 
Govern sobre les polítiques de salut laboral (tram. 302-00038/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del primer títol
«En relació a l’accidentalitat i la integració de la prevenció»

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 1
«1. Elaborar i presentar en el termini de tres mesos a la comissió corresponent 

del Parlament de Catalunya, amb la participació dels agents socials i la col·laboració 
de tots els estaments implicats, un pla específic per reduir l’accidentalitat laboral i 
promoure la integració de la prevenció a les empreses que inclogui, entre d’altres, 
les següents mesures:»

Esmena 3, GP SOC
De modificació del punt 1.1
«1.1. Un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de prevenció a 

les empreses, dins del III Pla de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, que el govern 
impulsarà per frenar l’increment de l’accidentalitat laboral.»

Esmena 4, GP SOC
D’addició al punt 1.3
«1.3. Una campanya, planificada per executar durant el 2016, de revisió de la 

contractació de serveis de prevenció mancomunats, aliens i del contingut dels con-
tractes per garantir una prevenció de qualitat.»

Esmena 5, GP SOC
D’addició al punt 1.4
«1.4. Una campanya, planificada per executar durant el 2016, de comprovació del 

compliment de l’activitat de la formació preventiva als treballadors i treballadores 
de les empreses, posant especial atenció a la qualitat de la mateixa.»
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Esmena 6, GP SOC
De modificació del punt 2
«2. Elaborar i posar en marxa un programa per identificar les malalties profes-

sionals des de la sanitat pública, per tal de reclamar a les mútues que es facin càr-
rec de tot allò que té a veure amb les condicions de treball, amb càrrec a les quotes 
que ingressen dels empresaris per la cobertura de les contingències professionals.»

Esmena 7, GP SOC
De supressió del punt 3.4.1
«3.4.1. Com a referents per tractar, diagnosticar i fer seguiment de la investigació 

i intervenció preventiva sobre les condicions de treball davant d’un dany laboral.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 27507)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut laboral (tram. 302-00038/11).

Esmena 1, GP C’s
D’addició al punt 1.2
1.2. Un programa específic d’actuació de la inspecció de Treball per vigilar el 

compliment de la legalitat en relació a l’avaluació de riscos i plans de prevenció a les 
empreses, així com la declaració, la intervenció i l’aplicació de mesures de preven-
ció d’aquestes, davant dels danys d’origen professional, i per controlar que els plans 
de prevenció externalitzats s’ajustin a les especificitats de cada empresa, així com el 
compliment efectiu de la formació preventiva als treballadors.

Esmena 2, GP C’s
De supressió
Es suprimeix el punt 1.3 de la moció.

Esmena 3, GP C’s
De supressió
Es suprimeix el punt 1.4 de la moció.

Esmena 4, GP C’s
De supressió i addició al punt 5.4
5.4. Un procediment per a facilitar el reconeixement de les exposicions laborals 

a l’amiant i altres productes similars on no es carregui tota la responsabilitat de la 
prova a l’afectat o la família, sinó per que l’administració i les empreses hagin de 
fer actuacions per acreditar-ho, facilitant facilitin així el reconeixement dels drets 
als exposats.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP C’s
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27517 I 27542)

Reg. 27517

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
salut laboral (tram. 302-00038/11).

Esmena 1, GP JS
De supressió
1.2. Un programa específic d’actuació de la inspecció de Treball per vigilar el 

compliment de la legalitat en relació a l’avaluació de riscos i plans de prevenció a 
les empreses, així com la declaració, la intervenció i l’aplicació de mesures de pre-
venció d’aquestes, davant dels danys d’origen professional.

Esmena 2, GP JS
De modificació
1.4. Un programa d’actuació per a la comprovació del compliment de l’activitat 

de la formació preventiva als treballadors i treballadores de les empreses.

Esmena 3, GP JS
De modificació i addició
1.5. Una previsió de calendari per a la implementació i el desenvolupament de 

cada una de les mesures previstes en el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut 
Laboral 2015-2020 de cadascun dels agents amb representació al Ple del Consell de 
Relacions Laborals que el va aprovar.

Esmena 4, GP JS
De modificació i addició
En relació a la subdetecció i infradeclaració de malalties laborals.

Esmena 5, GP JS
De modificació
3. Elaborar i presentar en el termini de tres mesos a la comissió corresponent del 

Parlament de Catalunya, prèvia consulta i participació amb els agents socials, un pla 
específic per fer aflorar les malalties laborals no reconegudes que incorpori, entre 
d’altres, les següents mesures: 

Esmena 6, GP JS
De modificació i addició
3.1. Un protocol que defineixi el procediment d’actuació i de comunicació per 

part de les modalitats organitzatives en prevenció de riscos laborals de les empre-
ses («serveis de prevenció») davant la sospita de dany a la salut derivat del treball, 
d’acord amb la funció que reconeix la Llei de prevenció i que sovint no està desen-
volupada al si de les empreses (procediments establerts a la normativa pel que fa a la 
comunicació a l’Autoritat competent).

Esmena 7, GP JS
De modificació i addició
3.3. Un protocol de sistema d’alertes des de l’atenció primària de l’àmbit sanita-

ri, que incorpori un procediment àgil d’identificació davant la sospita de patologia 
laboral que permeti la seva notificació i la determinació de la contingència i que 
contingui els recursos tecnològics de suport i gestió necessaris i un programa de forma-
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ció i d’informació als professionals de l’assistència primària i del sistema públic per 
dur-ho a terme.

Esmena 8, GP JS
De modificació de refosa dels punts 3.4, 3.4.1, 3.4.2 i 3.4.3 en un únic punt 3.4
3.4. Un programa de reforçament de les Unitats de Salut Laboral en la seva fun-

ció de suport a l’atenció primària i a les unitats bàsiques de salut (UBS), de la mo-
dalitat organitzativa en prevenció de riscos laborals, en la seva tasca preventiva re-
collint bones pràctiques i fent-ne difusió.

Esmena 9, GP JS
D’addició d’un nou punt
3.5. Actuacions de consolidació i potenciació de l’ISSL en relació a la intervenció 

preventiva sobre les condicions de treball davant d’un dany laboral, en la vessant de 
generació d’informació i coneixement en matèria de seguretat i salut laboral, així 
com de divulgació, promoció, assessorament i formació en matèria de prevenció.

Esmena 10, GP JS
De modificació
4. Impulsar, des de tots els àmbits però en particular pel que fa a l’administra-

ció catalana i els agents més representatius que varen elaborar el Marc Estratègic 
català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, els nous riscos de naturalesa laboral 
i per estimular el registre de la malaltia relacionada amb el treball no reconeguda, 
mitjançant la elaboració i execució dels corresponents plans d’acció.

Esmena 11, GP JS
D’addició
5.1. La prevenció en origen de les malalties múscul-esquelètiques donada la seva 

especial incidència, subdetecció i infradeclaració en els resultats estadístics a Cata-
lunya.

Esmena 12, GP JS
De modificació i addició
5.2. L’anàlisi, la recerca i la prevenció en origen de les incidències de càncer la-

boral per l’alarmant subdetecció i infradeclaració que té al nostre país, fent especial 
esment en aquells cancerígens amb més prevalença de treballadors exposats.

Esmena 13, GP JS
D’addició
5.3. La prevenció en origen de nous casos de danys a la salut en relació a l’ami-

ant, i un programa de visibilització dels casos ja afectats.

Esmena 14, GP JS
De modificació i supressió
5.4. Un procediment per a facilitar el reconeixement de les exposicions laborals 

a l’amiant i altres productes similars on no es carregui tota la responsabilitat de la 
prova a l’afectat o la família, sinó a les empreses, amb l’assessorament de l’admi-
nistració, perquè siguin elles les que facin les actuacions per acreditar l’exposició, 
facilitant així el reconeixement dels treballadors exposats i de les seves famílies.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Reg. 27542

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
salut laboral (tram. 302-00038/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 5
«5. Presentar en el termini de sis mesos i dins el marc del pla director de salut 

laboral un programa d’actuació específic davant l’aparició de les següents afectaci-
ons d’origen laboral:»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’atenció a la infància i l’adolescència
302-00041/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27462, 27505, 27515 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27462)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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 sobre les polítiques d’atenció a la infància i l’adolescència (tram. 302-
00041/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 2
«2. Presentar en el Parlament de Catalunya, en un termini no superior a dos me-

sos des de l’aprovació d’aquesta moció, un protocol d’obligat i immediat compliment 
per a tots els centres residencials que acullen a nens i joves tutelats per la Generalitat 
i subjecte a inspecció, que inclogui, entre d’altres:»

Esmena 2, GP SOC
D’addició al punt 2.1
«2.1 La delimitació de responsabilitats i funcions específiques de cada càrrec 

designat a cada centre, així com assegurar l’obligat coneixement i compliment de 
les normatives i protocols requerits per a garantir un bon funcionament del centre, 
tals com l’elaboració d’un Projecte Educatiu Individual (PEI), un Informe Tutorial 
de Seguiment Educatiu (ITSE) o el Projecte Educatiu de Centre (PEC). Per a això 
es durà a terme un programa de formació específica anual de tots els professionals 
presents als centres residencials.»
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Esmena 3, GP SOC
D’addició al punt 2.2
«2.2 L’Obligació de la Direcció del Centre de publicar anualment a través de 

la pàgina web de la DGAIA una memòria econòmica i d’activitats realitzades, així 
com els plans de contingència, les nòmines de cada un dels professionals del centre 
en relació a la seva categoria professional, les despeses anuals en matèria d’ali-
mentació, higiene i vestimenta, així com la possible recepció de donacions, préstecs 
i altres serveis presents a l’exercici pressupostari. La publicació de la memòria de 
2016 haurà de ser publicada durant el mes de gener de 2017 i així successivament 
els anys posteriors.»

Esmena 4, GP SOC
D’addició al punt 2.3
«2.3 Fixació d’un mínim d’estris i materials personals que ha de disposar cada 

menor, adequat a l’edat específica, d’ús exclusiu per part del menor.»

Esmena 5, GP SOC
D’addició al punt 2.4
«2.4 Procediments adequats per preservar l’interès superior del nen tant en els 

processos d’adaptació al centre com en la sortida del mateix, tant si la sortida del 
menor es deu a l’acolliment per una família aliena o a la tornada a la família biolò-
gica. El menor haurà de coparticipar en la decisió i acceptació de les alternatives 
familiars que puguin proposar-se.»

Esmena 6, GP SOC
D’addició al punt 2.5
«2.5 Condicions acceptables de climatització y ventilació als centres. A més de 

respectar un número mínim de metres quadrats per menor a les habitacions i espais 
comuns, així com els elements de seguretat personal necessaris que evitin accidents 
quotidians. Tots els centres hauran de comptar amb un pla d’evacuació en cas d’in-
cendi i, per tant, amb totes les mesures de seguretat.»

Esmena 7, GP SOC
D’addició al punt 2.6
«2.6 Fixació de criteris de qualificació que els professionals empleats en-carre-

gats de l’atenció als menors han d’acreditar. Tots els professionals la funció dels quals 
sigui l’atenció i l’acompanyament del menor que treballin als CRAE i CREI hauran 
de tenir la titulació universitària adequada d’àmbit educatiu per a desenvolupar 
les seves funcions. De la mateixa manera, els centres hauran de comptar amb un/a 
responsable de salut, amb coneixements i titulació adequada, evitant que qualsevol 
altre professional no qualificat pugui realitzar aquesta tasca.»

Esmena 8, GP SOC
D’addició al punt 2.7
«2.7 Fixació d’un mínim de visites pediàtriques, mèdiques i psicològiques pe-

riòdiques que sanitàriament es consideren oportunes per al seguiment dels menors i 
assegurin el tractament continuat i efectiu.»

Esmena 9, GP SOC
D’addició al punt 2.8
«2.8 Elaboració d’un pla de nutrició del centre, tenint en compte les intoleràn-

cies i al·lèrgies alimentàries dels menors i les pautes dissenyades per nutricionistes. 
Garantir que el personal de cuina tingui els coneixements i la titulació necessaris 
que requereix l’ús d’una cuina industrial i l’elaboració de menús que garanteixin els 
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elements nutricionals necessaris per a la correcta alimentació, respectant també els 
aspectes religiosos de cada un dels menors. Aquests criteris també seran exigibles a 
tots els serveis externalitzats.»

Esmena 10, GP SOC
D’addició al punt 4
«4. Requerir a l’Institut Català d’Adopció i Acollida (ICAA) que els calendaris 

de visita es realitzin respectant l’horari escolar del menor i la disponibilitat laboral 
de les famílies d’acollida, afavorint que es facin durant el cap de setmana.»

Esmena 11, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«8. Revisar el protocol d’actuació entre la Fiscalia de Menors, Mossos d’Esqua-

dra i la DGAIA en els casos dels menors fugats dels centres residencials. En cas de 
reincidència, facilitar el trasllat d’un centre CRAE a un CREI.»

Esmena 12, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«9. Dotar de 300 noves places els actuals serveis residencials de CRAE i 

CREI per donar resposta a la demanda actual i reduir així les llistes d’espera.»

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 27505)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada 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 les polítiques d’aten-
ció a la infància i l’adolescència (tram. 302-00041/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De modificació
«1. Assignar a cada equip EAIA d’un equip SIFE que en depengui orgànicament 

i que realitzi el seguiment de la mesura protectora d’acolliment en família extensa.»

Esmena 2, GP CUP-CC
De supressió
«2. Elaborar, presentar en el Parlament de Cataluña en el plazo de dos meses 

desde la aprobación de esta moción, y aplicar un protocolo de obligado cumplimi-
ento para todos los centros residenciales que acogen a niños y jóvenes tutelados por 
la Generalitat y sujeto a inspección, que incluya, entre otros: 

2.1 Responsabilidades y funciones específicas de cada cargo designado en cada 
centro.

2.2 Obligación de la dirección del centro de rendir cuentas de las aportaciones 
públicas recibidas, incluyendo anualmente una memoria económica y de actividades 
realizadas, así como de los planes de contingencia.

2.3 Fijación de un mínimo de enseres y materiales personales de que debe dis-
poner cada menor, adecuado a la edad específica.

2.4 Procedimientos adecuados para preservar el interés superior del niño tanto 
en los procesos de adaptación al centro como en la salida del mismo, tanto si la sa-
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lida del menor se debe a la acogida por una familia ajena o al retorno a la familia 
biológica.

2.5 Condiciones aceptables de climatización y ventilación en los centros.
2.6 Fijación de criterios de cualificación que los profesionales empleados encar-

gados de la atención a los menores deben acreditar.
2.7 Fijación de un mínimo de visitas pediátricas, médicas y psicológicas periódi-

cas que sanitariamente se consideren oportunas para el seguimiento de los menores.
2.8 Elaboración de un plan de nutrición del centro, teniendo en cuenta las into-

lerancias y alergias alimenticias de los menores y las pautas diseñadas por nutrici-
onistas

2.9 Especificación de la documentación relativa a la identidad del menor y de su 
historial médico básico, que deberá acompañar al menor en su salida del centro cu-
ando sea acogido en familia. En caso de no estar disponible tal documentación, se 
fijará un plazo máximo de diez días para su obtención.

2.10 Creación de un equipo de apoyo, con la formación oportuna, disponible las 
24 horas, 365 días al año, para dar cobertura a posibles demandas de las familias 
extensas y de acogida.»

Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació
«3. Garantizar a las familias de acogida, tant extenses com alienes, y Unidades 

Convivenciales de Acción Educativa (UCAE) tinguin accés a las becas comedor en 
condicions d’igualtat amb la resta de sol·licitants i que es creïn mecanismes d’admis-
sió, valoració i dotació econòmica de les sol·licituds fora de termini.»

Esmena 4, GP CUP-CC
De modificació
«4. Requerir al Instituto Catalán de Adopción y Acogida (ICAA) que los ca-

lendarios de visita se realicen respetando les necessitats de la vida quotidiana de 
l’infant i de l’adolescent i la disponibilitat laboral tant de les acollidores com de les 
famílies biològiques.» 

Esmena 5, GP CUP-CC
D’addició d’un nou subpunt 4 bis
«Modificació del Decret 357/2011, del 21 de juny, que regula els actuals Punts 

de Trobada per tal que aquests poguessin ampliar i diversificar les seves funcions i 
donar cobertura a la totalitat dels infants i adolescents tutelats, tant els qui estan re-
sidint en centres com els qui estan acollits en família extensa o aliena. Convindria, 
així mateix, assegurar que hi haguessin Punts de Trobada a tot Catalunya i ampliar 
els dies i els horaris d’obertura d’aquests Punts.»

Esmena 6, GP CUP-CC
De modificació
«5. Dotar a tots els infants i adolescents tutelats que presentin qualsevol difi-

cultat d’aprenentatge de suports psicopedagògics adequats a les seves necessitats 
que ajudin a pal·liar i a prevenir les situacions de fracàs escolar.»

Esmena 7, GP CUP-CC
De supressió
«6. Colaborar activamente con la Fiscalía de menores a los efectos de impulsar 

procesalmente los expedientes judiciales que tengan por objeto medidas legales re-
lativas a la protección de los menores.»
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Esmena 8, GP CUP-CC
De modificació
«7. Realitzar un estudi destinat a valorar l’actual situació dels joves ex tutelats 

per tal de dimensionar quants joves no tenen accés als programes que s’ofereixen 
des de l’Àrea de Suport a Joves ex tutelats, valorar per què no hi tenen accés i estu-
diar quines serien les mesures que s’haurien d’adoptar per tal de flexibilitzar aquests 
programes i donar cabuda als joves que en queden exclosos.

Així mateix, tal i com recomana el Síndic de Greuges a l’Informe sobre els Drets 
de l’Infant, desembre de 2015, a la pàgina 20 –Drets de Protecció Punt número 1, on 
s’insta a aprovar la supressió de l’afectació de les pensions i prestacions dels infants 
i adolescents tutelats per la DGAIA.»

Esmena 9, GP CUP-CC
D’addició
«Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya, dins de l’actual legislatura, un 

pla d’actuació i finançament per vincular plans de formació i foment de llocs de tre-
ball i d’ocupació dels joves tutelats d’origen estranger, per tal de resoldre la caiguda 
en la irregularitat un cop deixen de ser tutelats.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27515)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’atenció a la infància i l’adolescència (tram. 302-00041/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació
2.2. Obligació de l’entitat gestora del centre de rendir comptes de les aportacions 

públiques rebudes, incloent anualment una memòria econòmica i d’activitats realit-
zades, així com dels plans de contingència.

Esmena 2, GP JS
De modificació
2.10. Donar cobertura a totes les demandes de les famílies extenses i d’acollida 

mitjançant un equip de suport amb la formació necessària.

Esmena 3, GP JS
De modificació
3. Garantir a les famílies acollidores l’accés als ajuts de menjador i a l’escolarit-

zació pública, sempre que així ho sol·licitin, amb independència de la data en la que 
es produeixi al llarg del curs escolar. Així com Garantir la dotació pressupostària 
suficient per a cobrir la demanda de tots els sol·licitants de beques de menjador que 
compleixin els barems per a l’atorgament d’ajuts. I Estudiar, en el marc del pla de 
suport a les famílies acollidores, la viabilitat de discriminar positivament el col·lec-
tiu d’infants en mesura d’acolliment familiar.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat  
de l’aire
302-00039/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27478, 27509, 27511, 27540 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 27478)

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 302-00039/11).

Esmena 1, GP PPC
De supressió de l’apartat 3
«3. Presentar en un termini de sis mesos un Pla horitzó 2025, de reducció pro-

gressiva del trànsit de vehicles privats a l’àrea de Barcelona.»

Esmena 2, GP PPC
De supressió de l’apartat 4
«4. Finalitzar qualsevol mena de política pública que bonifiqui el dièsel.»

Esmena 3, GP PPC
De modificació de l’apartat 14
«14. Instar l’autoritat portuària a establir un Pla per al port de Barcelona que per-

meti l’ús de combustibles de menor impacte [...].»

Esmena 4, GP PPC
De supressió de la lletra a), de l’apartat 18
«a) Invertir les prioritats actuals i accelerar el procés d’implantació de l’etique-

tatge per a vehicles, donant prioritat a l’etiquetatge de vehicles més antics i, per tant, 
més contaminants, especialment amb motors dièsel, que permeti separar i classifi-
car els vehicles per tal de discriminar les polítiques de mobilitat sostenible.»

Esmena 5, GP PPC
De modificació de l’apartat 19
«19. Instar al Govern de l’Estat a considerar l’ús de vehicles ambientalment més 

eficients, en les ajudes a la renovació de parc de vehicles.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 27509)

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

Parlamentari de Ciutadans, 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 qualitat de l’aire (tram. 302-00039/11).
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Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 3, que resta redactat de la següent manera 
3. Presentar en un termini d’un any un Pla horitzó 2020 de reducció progressiva 

del trànsit de vehicles privats a l’àrea metropolitana de Barcelona, començant per 
la realització del corresponent estudi de factibilitat de la creació de Zones de Baixa 
Emissió (Low Emission Zones) a escala supramunicipal i el subsegüent pla d’imple-
mentació.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27511)

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

lamentari 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 qualitat de l’aire (tram. 302-00039/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició al punt 2 d’un subapartat
«2a. Que unifiqui els mecanismes consultius i de participació pública, especial-

ment relatius a la mobilitat i la qualitat de l’aire, que actualment estan dispersos en 
Consells de Mobilitat i grups de discussió de la contaminació per part de la Gene-
ralitat de Catalunya, l’ÀMB i l’ATM amb presència de totes les administracions pú-
bliques responsables de la qualitat de l’aire.»

Esmena 2, GP CSP
De modificació i addició a l’apartat 3
«3. Presentar en un termini d’un any un Pla horitzó 2020 de reducció progressiva 

del trànsit de vehicles privats a l’àrea metropolitana de Barcelona amb la creació de Zo-
nes de Baixa Emissió (Low Emission Zones en anglès) a escala supramunicipal, com es-
tan fent més de dues-centes ciutats de 12 països europeus, de restricció del trànsit al centre 
de les ciutats amb etiquetatge de vehicles i planificació nou model de mobilitat sostenible 
(vianant, bicicleta i transport públic).»

Esmena 3, GP CSP
D’addició de text a l’apartat 8 
«8. Delimitar i planificar conjuntament amb els ajuntaments afectats les Zones 

de Baixa Emissió o Zones Urbanes d’Atmosfera protegida mitjançant polítiques de 
restricció del trànsit privat i la gestió sostenible de l’aparcament a l’Àrea Metropo-
litana.»

Esmena 4, GP CSP
D’addició de text al punt 11 
«11. Potenciar els carrils bus-vao per l’accés a les ciutats de la regió Metropoli-

tana de Barcelona i zones amb congestió conjuntament amb la millora de la xarxa 
dels transport públic interurbà per evitar l’increment de la capacitat viària a l’en-
torn de Barcelona.»
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Esmena 5, GP CSP
D’addició d’un subapartat al punt 14 
«14a. Elaborar un Pla de Mobilitat i nomenar un gestor de mobilitat per aplicar 

un pla de desplaçament al conjunt d’empreses del Port de Barcelona i l’aeroport del 
Prat, tal com tenen la resta de Ports europeus.»

Esmena 6, GP CSP
De modificació total del punt 15, que queda redactat de la següent manera 
«15. Complir els punts 4 i 5 de la Moció 72 / X del Parlament de Catalunya sobre 

els plans de mobilitat de les empreses que diuen: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar de manera obligatò-

ria 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 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 municipis, d’acord amb la 
Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat.

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’Ad-
ministració pública, a partir d’un volum de dues-centes persones entre treballadors 
i usuaris, que estiguin situats en els quaranta municipis 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’Edi-
fici de la Generalitat de Girona (Santa Caterina), d’acord amb la Llei 9/2003.»

Esmena 7, GP CSP
De modificació total del punt 17, que amb la creació de tres subapartats queda 

redactat de la següent manera 
«17. Instar a les administracions públiques competents a què actuïn de forma im-

mediata sobre les implicacions del frau dièsel, per depurar responsabilitats i establir 
un sistema de control amb capacitat sancionadora, independent de les empreses i 
rigorós, com el que té Estats Units, sobre les emissions en condicions reals: 

17a. Instar als Ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya a què es personin a 
les causes obertes per les Fiscalies per investigar els danys causats a la salut pública 
i al medi ambient, i les responsabilitats penals, polítiques i de tot tipus que es derivin 
del frau dièsel, i que instrueixi un expedient per determinar si hi ha hagut infracció 
i en el seu cas instar el causant a la reparació.

17b. Instar al Ministeris d’Indústria, de Sanitat i de Medi Ambient a que com es-
tan fent les autoritats alemanyes, s’investigui a totes les marques que comercialitzen 
vehicles en l’estat espanyol, per si, com indiquen molts estudis i evidències, els sis-
temes fraudulents per eludir els controls d’emissions contaminants s’estan aplicant 
per altres fabricants.

17c. Instar als Ajuntaments afectats, a la Generalitat de Catalunya i al Govern 
espanyol a reclamar al Grup Volkswagen (i altres fabricants si es confirmen nous 
fraus) la devolució de les diverses bonificacions lligades a les emissions de CO2 que 
es van atorgar a models i motors afectats deixant al marge els usuaris perceptors 
de la bonificació i que aquests imports siguin destinats al finançament del transport 
públic i a la promoció del transport no motoritzat (vianant, bicicleta).»

Esmena 8, GP CSP
D’addició de tres nous subapartats al punt 18 
«d) Aprovar prioritàriament les etiquetes vermelles per tal de permetre imple-

mentar mesures pels vehicles més contaminants que són les que han demostrat ser 
més efectives per millorar la qualitat de l’aire, donant prioritat als vehicles més con-
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taminants i acabant per tots els vehicles que siguin necessaris per a assolir la qua-
litat de l’aire desitjada.

e) Instar a la DGT a atorgar diferent qualificació els dièsel Euro 6 amb els ga-
solina Euro 6, donat que els primers són molt més contaminants que els segons pel 
que fa l’NO2.

f) Instar a la DGT a canviar la qualificació dels Dièsel Euro 4 d’etiqueta groga 
a etiqueta vermella.

g) Instar a la DGT a incloure i distingir els vehicles de Gasolina d’Injecció Di-
recta (GDI) que no vagin equipats amb filtre de partícules a l’etiqueta vermella, ja 
que d’acord amb l’estudi de la federació europea Transport & Environment, poden 
arribar a emetre 10 vegades més que els dièsel.»

Esmena 9, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 19, que queda redactat de la següent manera 
«19. Instar al govern de l’Estat a reorientar les ajudes a la renovació de parc de 

vehicles de major antiguitat ca a vehicles ambientalment eficients i, especialment, 
als propietaris de menors ingressos eliminar les ajudes públiques a la compra de 
vehicles privats.»

Esmena 10, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, separada en dos subapartats i que quedaria 

numerada com punt 20 
«20a. Establir una autoritat única del transport i que integri totes les competèn-

cies autonòmiques i municipals en l’àmbit metropolità.
20b. Establir una organització mancomunada del transport públic d’àmbit valle-

sà, més enllà dels límits imposats per la nova àrea metropolitana de Barcelona, que 
sigui equivalent a l’antiga Entitat Metropolitana del Transport de la zona 1 de Bar-
celona, dotant-la d’instruments de gestió i concessió del transport públic de forma 
mancomunada a tot l’àmbit del Vallès.»

Esmena 11, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el punt 21 
«21. Reorientar la fiscalitat actual, favorable al transport privat (peatges a l’om-

bra, subvencions directes a la compra, descomptes a les autopistes, etc.), cap al fo-
ment del transport públic, amb un paper protagonista de l’administració en l’enfor-
timent de la seva indústria i la generació de llocs de treball al sector, passant d’una 
política de peatges financers a peatges ambientals reguladors de la mobilitat.»

Esmena 12, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el punt 22 separat en dos sub-

apartats 
«22a. Prohibir la circulació de camions de fins a 60 tones i 25,25 metres de lon-

gitud a Catalunya i prioritat al ferrocarril pel transport sostenible de mercaderies.
22b. Instar el Govern de l’Estat a derogar la modificació del Reglament General 

de Vehicles aprovada el 18 de desembre de 2015, que permet circular per les carre-
teres de l’Estat espanyol a aquests megacamions (megatrucks).»

Esmena 13, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el punt 23 separat en dos sub-

apartats 
«23a. 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’entrada a Barcelona; 
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23b. 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.»

Esmena 14, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el punt 24 
«24. Estudiar i elaborar, dins dels Plans de desplegament de les energies reno-

vables i de l’estratègia de prevenció i reducció de residus, un Pla de tancament pro-
gressiu de les plantes incineradores, de crema de residus en cimenteres acompanyat 
d’un Pla de recol·locació de les persones que hi treballen.»

Esmena 15, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el punt 25 i amb dos subapartats 
«25 a) Elaborar en col·laboració amb els ens locals un Pla de Foment de l’ús de 

la bicicleta a les ciutats i pobles amb extensió i millora de la xarxa interurbana i de 
la interconnexió metropolitana, que compti amb viari propi a la calçada segregat 
del trànsit motoritzat, sempre que sigui possible, i amb el mínim de trams inconne-
xos.

25 b) Establir gradualment i progressiva una xarxa d’infraestructures (vies ver-
des) amb garanties de seguretat i accessibilitat per a usuaris no motoritzats que es-
tructuri tot el país.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27540)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire 
(tram. 302-00039/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 7
«7. Seguir promocionant la renovació i aplicació de les millors tecnologies i l’ús 

de vehicles elèctrics en el transport públic, en els vehicles de recollida d’escombra-
ries, de neteja viària i en el transport de mercaderies, també el sector del taxi.»

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 12
12. Continuar amb la implantació del projecte T-Mobilitat i del nou sistema tari-

fari amb el consens de les administracions competents, en el marc de la Llei 21/2015 
de finançament del transport públic i garantint el control públic del sistema.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 14
Instar l’autoritat portuària a establir un Pla per al port de Barcelona que obligui 

l’ús de combustibles de menor impactes ambiental per a reduir les emissions tant en 
els vaixells com en el transport terrestre a l’interior del port, i que potenciï el trans-
port ferroviari de les mercaderies que tenen com a origen o destinació el port. Així 
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com establir un Pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelona i connexió de 
creuers i vaixells a la xarxa elèctrica.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 17
Requerir al sector automobilístic, en especial als fabricants de vehicles amb 

combustible dièsel, el compliment de les seves obligacions en relació amb la infor-
mació que es facilita al consumidor i a la ciutadania en general, sobre les emissions 
contaminants produïdes pels vehicles.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
ambiental
302-00040/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27418, 27431, 27463, 27497, 27506 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 27418)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental (tram. 302-
00040/11).

Esmena 1, GP PPC
De modificació de l’apartat 1.1
«1.1. Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un 

Pla Director que contempli els Plans de Carrera de les categories d’oficial, sots-ins-
pector/a i inspector/a, la redacció d’un Estudi Territorial [...].»

Esmena 2, GP PPC
De modificació i addició de l’apartat 1.3
«1.3. Desplegar, des de l’any 2016 fins l’any 2019, les categories professionals 

establertes per la Llei 17/2003, del 4 de juliol, del CAR, i pel reglament que la des-
plega, concretant fins arribar als 160 agents majors de les diferents especialitats i als 120 
oficials previstos en l’acord de condicions de treball del Cos d’Agents Rurals 2007-2010.»

Esmena 3, GP PPC
De modificació de l’apartat 1.4
«1.4. Incrementar la plantilla en base a l’estudi de dimensionament i el calendari 

dels punts anteriors, cobrint amb personal interí les baixes de llarga durada, [...].»

Esmena 4, GP PPC
D’addició de l’apartat 1.5
«1.5. Cobrir de manera immediata les places que ja hi existeixen al pressupost 

vigent i que no han estat convocades i pressupostar totes aquelles places que s’han 
perdut des de l’any 2009 fins el moment actual.»
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Esmena 5, GP PPC
D’addició de l’apartat 1.7
«[...] riscos laborals específic de cos de seguretat. Assignar a l’estructura directi-

va del Cos d’Agents Rurals personal del Servei de Recursos Humans per al disseny 
i organització dels plans de carrera i dels processos selectius de les diferents cate-
gories professionals i llocs de comandament i de coordinació, fins a completar el 
desplegament.»

Esmena 6, GP PPC
D’addició de l’apartat 1.11
«1.11. Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport administratiu i tècnic per 

tal que pugui oferir una formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals 
dels agents.»

Esmena 7, GP PPC
De modificació de l’apartat 1.12
«1.12. Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Insti-

tut de Seguretat Pública de Catalunya per tal de cobrir la formació específica dels 
agents en l’exercici de les seves funcions coercitives com a policia administrativa es-
pecial i policia judicial mediambiental.»

Esmena 8, GP PPC
D’addició de l’apartat 1.13
«1.13. Establir el protocol necessari per tal que el CAR pugui accedir-hi a la in-

formació de les bases de dades policials segons la Disposició Addicional sisena de 
la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.»

Esmena 9, GP PPC
D’addició de l’apartat 1.14
«1.14. Establir protocols de col·laboració i coordinació amb els altres cossos i 

serveis que tenen relació amb el CAR, com la Subdirecció General de Recursos 
Forestals, el Centre de la Propietat Forestal, els òrgans de direcció dels Espais Na-
turals, Ensenyament, Bombers de la Generalitat, Diputacions, Ramaderia, Oficines 
de Gestió Ambiental Unificada i altres òrgans del Departament de Territori i Soste-
nibilitat, etc.»

Esmena 10, GP PPC
D’addició de l’apartat 2.1
«2.1. Actualitzar el contingut del web del DARPA donant major visibilitat i fa-

cilitat d’accés al que és i fa el Cos d’Agents Rurals i, en concret, difondre-hi les tas-
ques i els serveis destacats així com les memòries anuals de les actuacions del CAR, 
facilitant-hi l’accés i destacant-hi les eines de difusió que millorin el coneixement 
del ciutadà del seu entorn.»

Esmena 11, GP PPC
D’addició de l’apartat 2.2
«2.2. Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que es dediqui a infor-

mar en temps real de les incidències de seguretat mediambiental en les quals inter-
vingui els Agents Rurals (incendis forestals, episodis de contaminació, intercepció 
d’infractors i delinqüents ambientals), que difongui les actuacions i serveis més des-
tacats dels Agents Rurals, i que ajudi a impulsar la divulgació, actualitzar la Infor-
mació que es subministra al públic i editar publicacions i material didàctic.»
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Esmena 12, GP PPC
De modificació de l’apartat 3
«3. Aprovar i publicar durant el 2016 el Reglament d’ús d’armes per part del 

membres del CAR.»

Esmena 13, GP PPC
D’addició de l’apartat 5
«5. Comparèixer en seu parlamentària, en el termini de sis mesos des de l’apro-

vació d’aquesta moció, per donar explicacions sobre l’estat de compliment de les 
mesures adoptades a la mateixa i comparèixer semestralment fins a la total execució 
de les mateixes.»

Esmena 14, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 6
«6. Donar la instrucció immediata, a les Assessories Jurídiques de la Generalitat 

que tramiten expedients sancionadors de les denúncies administratives redactades 
pels Agents Rurals, per a que notifiquin de manera sistemàtica als agents denun-
ciants l’obertura i la resolució dels expedients sancionadors.»

Esmena 15, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 7
«7. Dissenyar un model tipus de seu d’Àrea Bàsica i de seu d’Àrea Regional 

del Cos d’Agents Rurals, amb característiques funcionals i operatives adequades a 
aquest Cos, dimensionables segons les necessitats territorials i fàcilment identifica-
bles per la ciutadania com a seus d’aquest Cos.» 

Esmena 16, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 8
«8. Aprovar un calendari d’implantació de les noves seus d’àrees bàsiques, amb 

les característiques descrites en el punt anterior, d’acord amb les prioritats establer-
tes pel Comitè de Seguretat i Salut, amb un mínim de 5 bases territorials noves que 
substitueixin els emplaçaments actuals.»

Esmena 17, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 9
«9. Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del Cos 

d’Agents Rurals d’Amposta, Lleida, Sort, Tarragona, Vic i Girona, recuperant la 
seva capacitat operativa amb la dotació dels operadors de ràdio necessaris per a 
donar atenció des del territori als ciutadans i a les patrulles operatives d’Agents 
Rurals, treballant en xarxa amb el Control Central d’Agents Rurals ubicat a Santa 
Perpètua de la Mogoda.»

Esmena 18, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 10
«10. Crear un nou marc jurídic del dret sancionador mediambiental, aprovant 

un procediment administratiu sancionador àgil i amb reducció de tràmits i d’import 
de les sancions per prompte pagament, inspirat en la normativa sancionadora de 
Trànsit, per a aquelles infraccions lleus i greus de la normativa mediambiental que 
no precisin d’una valoració tècnica de danys produïts ni d’accions de restauració 
del medi.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27431)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat am-
biental (tram. 302-00040/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
«Elaborar un Pla director o Pla Estratègic del CAR, que faci incidència en les 

necessitats de recursos humans i materials, l’estudi territorial de les càrregues de 
treball, la distribució de la jornada anual establerta i la cobertura horària del ser-
vei, l’adequació de les funcions a la realitat del món rural actual, així com el ca-
lendari de desplegament de les diferents categories i el seu dimensionament, en el 
termini d’aquesta legislatura.»

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 1.6
«1.6 Convocar, durant el 2016 i 2017, les places de sots-inspector que actualment 

estan cobertes en funcions i les de coordinadors regionals d’especialitat que esta-
bleix el Decret 266/2007, pel qual s’aprova el Reglament del CAR.»

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 1.7
«1.7 Reforçar l’estructura del CAR amb el suport de personal administratiu (a 

les àrees General, Regionals i Bàsiques), i suport en prevenció de riscos laborals 
específic de cos de seguretat, segons el que s’estableixi en el Pla director o Pla es-
tratègic.»

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 1.10
«1.10 Estudiar la millora dels equipaments materials dels vehicles, atenent a l’es-

pecificitat dels serveis que realitzen, com per exemple cabestrants, eslingues, reixes 
de seguretat o calaixos i elements de fixació d’eines i equips».

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 1.14
«1.14 Revisar protocols de col·laboració i coordinació amb els altres cossos i ser-

veis que tenen relació amb el CAR, com el Centre de la Propietat Forestal, Espais 
Naturals, Ensenyament, Bombers, Diputacions, etc.»

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 2.1
«2.1 Actualitzar el contingut del web del DARPA i, en concret, les memòries 

anuals de les actuacions del CAR, facilitant-hi l’accés i destacant-hi les eines de di-
fusió que millorin el coneixement del ciutadà del seu entorn. Així com la millora de 
la comunicació mitjançant les xarxes socials.»

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 3
«3. Iniciar durant el 2016 l’elaboració del Reglament d’ús d’armes per part dels 

membres del CAR.»

Fascicle segon
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Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 4
«Iniciar durant el 2016 l’elaboració del Reglament de segona activitat dels mem-

bres del CAR.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27463)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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 
Govern sobre la seguretat ambiental (tram. 302-00040/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1.1
«1.1. Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un 

Pla Director que contempli els Plans de Carrera de les categories d’oficial, sots-ins-
pector/a i inspector/a, la redacció d’un Estudi Territorial que determini les necessi-
tats per territoris per a l’adequació del servei i la redacció d’un Estudi de Funcions 
i Tasques que determini les necessitats horàries, les prioritats i els costos dels dife-
rents serveis.»

Esmena 2, GP SOC
De modificació i addició del punt 1.3
«1.3. Desplegar, durant els anys 2016 a 2019, les categories professionals esta-

blertes per la Llei 17/2003, del 4 de juliol, del CAR, i pel reglament que la desple-
ga, concretament fins arribar als 160 agents majors de les diferents especialitats i als 120 
oficials previstos en l’acord de condicions de treball del Cos d’Agents Rurals 2007-2010.»

Esmena 3, GP SOC
De modificació del punt 1.4
«1.4. Incrementar la plantilla en base a l’estudi de dimensionament i el calenda-

ri dels punts anteriors i cobrint amb personal interí les baixes de llarga durada, les 
excedències i totes les places que de facto no siguin operatives.»

Esmena 4, GP SOC
D’addició al punt 1.5
«1.5. Cobrir de manera immediata les places que ja hi existeixen al pressupost 

vigent i que no han estat convocades i pressupostar totes aquelles places que s’han 
perdut des de 2009 fins el moment actual.»

Esmena 5, GP SOC
D’addició al punt 1.7
«1.7. Reforçar l’estructura del CAR amb el suport de personal administratiu (a 

les àrees General, Regionals i Bàsiques), tècnic informàtic, assessor jurídic i suport 
en prevenció de riscos laborals específic de cos de seguretat. Assignar a l’estructura 
directiva del Cos d’Agents Rurals personal del Servei de Recursos Humans per al 
disseny i organització dels plans de carrera i dels processos selectius de les diferents 
categories professionals i llocs de comandament i de coordinació, fins a completar 
el desplegament.»
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Esmena 6, GP SOC
D’addició al punt 1.11
«1.11. Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport administratiu i tècnic (psi-

copedagog/a) per tal que pugui oferir una formació especialitzada i adaptada a les 
necessitats reals dels agents.»

Esmena 7, GP SOC
De modificació del punt 1.12
«1.12. Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Insti-

tut de Seguretat Pública de Catalunya per tal de cobrir la formació específica dels 
agents en l’exercici de les seves funcions coercitives com a policia administrativa es-
pecial i policia judicial mediambiental.»

Esmena 8, GP SOC
D’addició al punt 1.13
«1.13. Establir el protocol necessari per tal que el CAR pugui accedir-hi a la in-

formació de les bases de dades policials segons la Disposició Addicional sisena de 
la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.»

Esmena 9, GP SOC
D’addició al punt 1.14
«1.14. Establir protocols de col·laboració i coordinació amb els altres cossos i ser-

veis que tenen relació amb el CAR, com la Subdirecció General de Recursos Fores-
tals, el Centre de la Propietat Forestal, els òrgans de direcció dels Espais Naturals, 
Ensenyament, Bombers de la Generalitat, Diputacions, Oficines de Gestió Ambien-
tal Unificada i altres òrgans del Departament de Territori i Sostenibilitat, etc.»

Esmena 10, GP SOC
D’addició al punt 2.1
«2.1. Actualitzar el contingut del web del DARPA donant major visibilitat i fa-

cilitat d’accés al que és i fa el Cos d’Agents Rurals i, en concret, difondre-hi les tas-
ques i els serveis destacats així com les memòries anuals de les actuacions del CAR, 
facili-tant-hi l’accés i destacant-hi les eines de difusió que millorin el coneixement 
del ciutadà del seu entorn.»

Esmena 11, GP SOC
D’addició al punt 2.2
«2.2. Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que es dediqui a infor-

mar en temps real de les incidències de seguretat mediambiental en les quals inter-
vingui els Agents Rurals (incendis forestals, episodis de contaminació, intercepció 
d’infractors i delinqüents ambientals, que difongui les actuacions i serveis més des-
tacats dels Agents Rurals, i que ajudi a impulsar la divulgació, actualitzar la in-for-
mació que es subministra al públic i editar publicacions i material didàctic.»

Esmena 12, GP SOC
De modificació i addició del punt 3
«3. Aprovar i publicar durant el 2016 el Reglament d’ús d’armes per part del 

membres del Cos d’Agents Rurals, que inclogui també altres mitjans de defensa així 
com la formació i els elements de recolzament a la seguretat emocional i física als agents 
per a l’exercici de la part coercitiva de la seva feina.»
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Esmena 13, GP SOC
D’addició al punt 5
«5. Comparèixer en seu parlamentària, en el termini de sis mesos des de l’apro-

vació d’aquesta moció, per donar explicacions sobre l’estat de compliment de les 
mesures adoptades a la mateixa, i comparèixer semestralment fins a la total execu-
ció de les mateixes.»

Esmena 14, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«6. Donar la instrucció immediata, a les Assessories Jurídiques de la Generalitat 

que tramiten expedients sancionadors de les denúncies administratives redactades 
pels Agents Rurals, per a que notifiquin de manera sistemàtica als agents denun-
ciants l’obertura i la resolució dels expedients sancionadors.»

Esmena 15, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«7. Dissenyar un model tipus de seu d’Àrea Bàsica i de Seu d’Àrea Regional 

del Cos d’Agents Rurals, amb característiques funcionals i operatives adequades a 
aquest Cos, dimensionables segons les necessitats territorials i fàcilment identifica-
bles per la ciutadania com a seus d’aquest Cos. Aprovar un calendari d’implantació 
de les noves seus d’àrees bàsiques, amb les característiques descrites anteriorment, 
d’acord amb les prioritats establertes pel Comitè de Seguretat i Salut, amb un mínim 
de 5 bases territorials noves que substitueixin els emplaçaments actuals.»

Esmena 16, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«8. Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del Cos 

d’Agents Rurals d’Amposta, Lleida, Sort, Tarragona, Vic i Girona, recuperant la 
seva capacitat operativa amb la dotació dels operadors de ràdio necessaris per a 
donar atenció des del territori als ciutadans i a les patrulles operatives d’Agents 
Rurals, treballant en xarxa amb el Control Central d’Agents Rurals ubicat a Santa 
Perpètua de la Mogoda.»

Esmena 17, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«9. Crear un nou marc jurídic del dret sancionador mediambiental, aprovant un 

procediment administratiu sancionador àgil i amb reducció de tràmits i d’import de 
les sancions per prompte pagament, inspirat en la normativa sancionadora de Tràn-
sit, per a aquelles infraccions lleus i greus de la normativa mediambiental que no 
precisin d’una valoració tècnica de danys produïts ni d’accions de restauració del 
medi.»

Esmena 18, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«10. Iniciar un procés participatiu entre entitats i sectors implicats per tal d’ela-

borar una Llei de Caça per a Catalunya. Presentar aquest projecte de Llei de Caça 
durant el present període sessions.»
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Esmena 19, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«11. Tal i com es va aprovar a la Resolució 739/X sobre el Món Agrari, avaluar 

i presentar una proposta de millora del funcionament dels acompanyaments a les 
Reserves Nacionals de Caça.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27497)

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

lamentari 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 seguretat ambiental (tram. 302-00040/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou punt a l’inici de la moció: 
«Complir i actualitzar els acords pendents de la Moció 83/X del Parlament de 

Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural.»

Esmena 2, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 1 del punt 1, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«1.1 Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un 

Pla Director que contempli els Plans de Carrera un Pla de Carrera dels agents, amb 
la definició dels rols, funcions, competències i accés per a cada categoria profes-
sional del cos i la redacció d’un Estudi Territorial que determini les necessitats per 
territoris per a l’adequació del servei a i la redacció d’un Estudi de Funcions i Tas-
ques que determini les necessitats horàries, les prioritats i els costos dels diferents 
serveis.»

Esmena 3, GP CSP
D’addició de l’apartat 2 del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
«1.2. Redactar un Estudi de Dimensionament de la plantilla del CAR a partir de 

les càrregues de treball, funcions i competències que determini les necessitats d’es-
tructura de comandament i coordinació que garanteixi el normal funcionament del 
Cos per tal de poder desenvolupar les tasques que es detallen al Reglament del Cos 
(Decret 266/2007) i d’acord amb el punt anterior.»

Esmena 4, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 3 del punt 1, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«1.3. Establir, durant el 2016, un calendari de desplegament del Cos d’Agents 

Rurals segons les categories Desplegar, durant els anys 2016 a 2019, les categories 
professionals establertes per la Llei 17/2003, del 4 de juliol, del CAR, i pel regla-
ment que la desplega, concretament fins arribar als 160 agents majors de les dife-
rents especialitats i als 120 oficials previstos en l’acord de condicions de treball del 
Cos d’Agents Rurals 2007-2010.»



BOPC 135
20 de maig de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 62

Esmena 5, GP CSP
D’addició de l’apartat 4 del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
1.4 Incrementar la plantilla en base a l’estudi de dimensionament i el calendari 

dels punts anteriors cobrint amb personal interí les baixes de llarga durada, les ex-
cedències i totes les places de que de facto no siguin operatives.

Esmena 6, GP CSP
De modificació i supressió de l’apartat 5 del punt 1, que queda redactat de la 

següent manera: 
«1.5 Cobrir de manera immediata totes les places que ja hi existeixen al pres-

supost vigent pressupostades i que no han estat convocades no ocupades, així com 
aquelles places que es puguin proveir amb els excedents del capítol 1 del CAR de-
gudes a baixes de llarga durada, reduccions de jornada, etc. fins recuperar les 525 
places de la RLLT del Cos d’Agents Rurals.»

Esmena 7, GP CSP
De modificació de la totalitat de l’apartat 6 del punt 1, que queda redactat de la 

següent manera: 
«1.6 Convocar durant el 2016 les places de sots-inspector/a i d’inspector que 

actualment estan cobertes en funcions i les de coordinadors regionals i generals 
d’especialitat que estableix el Decret 266/2007, pel qual s’aprova el Reglament del 
CAR.»

Esmena 8, GP CSP
De modificació i addició de l’apartat 7 del punt 1, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«1.7. Reforçar l’estructura del CAR amb una estructura tècnica o cos facultatiu que 

ha de vetllar per l’òptim desenvolupament de les funcions del CAR i que ha de contemplar 
el suport de personal administratiu (a les àrees General, Regionals i Bàsiques), su-
port tècnic informàtic, suport tècnic en direcció i funció pública, suport en assessoria 
jurídica i suport en prevenció de riscos laborals específic de cos de seguretat.»

Esmena 9, GP CSP
De supressió de l’apartat 8 del punt 1, que queda redactat de la següent ma-

nera: 
«1.8. Impulsar mecanismes organitzatius que permetin la presència d’efectius del 

CAR en cas d’emergència fora de la jornada laboral, amb la negociació prèvia amb 
els representants sindicals.»

Esmena 10, GP CSP
D’addició de l’apartat 11 del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
«1.11. Dotar la Unitat de Formació del CAR dels suports tècnics necessaris per 

tal que pugui oferir una formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals 
dels agents.»

Esmena 11, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 12 del punt 1, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«1.12. Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Insti-

tut de Seguretat Pública de Catalunya per tal de cobrir la formació específica dels 
agents com membres d’un cos amb funció policial. en l’exercici de les seves funcions 
coercitives com a policia administrativa especial i policia judicial mediambiental.»
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Esmena 12, GP CSP
D’addició de l’apartat 13 del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
«1.13. Establir el protocol necessari per tal que el CAR pugui accedir-hi a la in-

formació de les bases de dades policials segons la Disposició Addicional sisena de 
la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.»

Esmena 13, GP CSP
D’addició de l’apartat 14 del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
«1.14. Establir protocols de col·laboració i coordinació amb els altres cossos i 

serveis que tenen relació amb el CAR, com la Subdirecció General de Recursos 
Forestals, el Centre de la Propietat Forestal, els òrgans de direcció dels Espais Na-
turals, Ensenyament, Bombers de la Generalitat, Diputacions, Ramaderia, Oficines 
de Gestió Ambiental Unificada i altres òrgans del Departament de Territori i Soste-
nibilitat, etc.»

Esmena 14, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al punt 1, que seria el 1.16: 
«1.16 Dotar de recursos humans i materials el Grup de Suport Marí del Cos 

d’Agents Rurals, per tal d’exercir les funcions de vigilància i inspecció i de suport a 
la gestió dels espais naturals marins i de la flora i fauna marines protegides.»

Esmena 15, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al punt 1, que seria el 1.17: 
«1.17 Negociar totes les mesures que afecten a les condicions laborals dels mem-

bres del CAR amb els seus representants sindicals, especialment el punt 3, el qual 
s’haurà de vehicular per mitjà del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del CAR.»

Esmena 16, GP CSP
D’addició de l’apartat 2 del punt 2, que queda redactat de la següent manera: 
«2.2. Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que es dediqui a infor-

mar en temps real de les incidències de seguretat mediambiental en les quals inter-
vinguin els/les Agents Rurals (incendis forestals, episodis de contaminació, intercep-
ció d’infractors i delinqüents ambientals, que difongui les actuacions i serveis més 
destacats del Cos d’Agents Rurals, i que ajudi a impulsar la divulgació, actualitzar 
la informació que es subministra al públic i editar publicacions i material didàctic.»

Esmena 17, GP CSP
D’addició del punt 3, que queda redactat de la següent manera: 
«3. Elaborar durant el 2016 el Reglament d’ús d’armes del CAR i un Protocol en 

cas d’amenaces i agressions amb la supervisió i l’assessorament de tècnics externs 
especialitzats en seguretat en el maneig d’armament en cossos policials, amb l’ob-
jectiu principal de garantir la seguretat de les persones en les actuacions del Cos.»

Esmena 18, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria la número 6: 
«6. Donar la instrucció immediata, a les Assessories Jurídiques de la Generalitat 

que tramiten expedients sancionadors de les denúncies administratives redactades 
pel Cos d’Agents Rurals, per a que notifiquin de manera sistemàtica als agents de-
nunciants l’obertura i la resolució dels expedients sancionadors per tal que els/les 
agents tinguin el retorn del seu treball.»



BOPC 135
20 de maig de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 64

Esmena 19, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria la número 7 i que es divideix en 

dos subapartats: 
«7.a Dissenyar un model tipus de seu d’Àrea Bàsica i de Seu d’Àrea Regional 

del Cos d’Agents Rurals, amb característiques funcionals i operatives adequades a 
aquest Cos, dimensionables segons les necessitats territorials i fàcilment identifica-
bles per la ciutadania com a seus d’aquest Cos.

7.b Aprovar un calendari d’implantació de les noves seus d’àrees bàsiques, amb 
les característiques descrites en el punt anterior, d’acord amb les prioritats establer-
tes pel Comitè de Seguretat i Salut, amb un mínim de 5 bases territorials noves que 
substitueixin els emplaçaments actuals.»

Esmena 20, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria la 8 i que queda redactada de la 

següent manera: 
«8. Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del Cos 

d’Agents Rurals d’Amposta, Lleida, Sort, Tarragona, Vic i Girona, recuperant la 
seva capacitat operativa amb la dotació del personal operador de ràdio necessa-
ri per a donar atenció des del territori a la ciutadania i a les patrulles operatives 
d’Agents Rurals, treballant en xarxa amb el Control Central d’Agents Rurals ubicat 
a Santa Perpètua de la Mogoda.»

Esmena 21, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el 9 i que queda redactada de la 

següent manera: 
«9. Impulsar l’elaboració d’un nou marc jurídic del dret sancionador mediam-

biental, aprovant un procediment administratiu sancionador àgil i amb reducció de 
tràmits i d’import de les sancions per prompte pagament, inspirat en la normativa 
sancionadora de Trànsit, per a aquelles infraccions lleus i greus de la normativa me-
diambiental que no precisin d’una valoració tècnica de danys produïts ni d’accions 
de restauració del medi.»

Esmena 22, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria la 10 i que queda redactat de la 

següent manera: 
«10. Reforçar econòmicament i amb efectius les tasques del CAR de prevenció 

d’incendis forestals, els mitjans d’intervenció i d’investigació d’incendis, les campa-
nyes específiques de la sega i del borrissol i la coordinació amb el cos de bombers i 
amb les Agrupacions de Defensa Forestal ADF.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 27506)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari 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 seguretat ambiental 
(tram. 302-00040/11).
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Esmena 1, GP CUP-CC
De modificació
«1.1. Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un 

Pla Director que contempli els Plans de Carrera dels agents de totes les categories, 
la redacció d’un Estudi Territorial que determini les necessitats per territoris per a 
l’adequació del servei i la redacció d’un Estudi de Funcions i Tasques que determini 
les necessitats horàries, les prioritats i els costos dels diferents serveis.»

Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació
«1.3. Aprovar, durant el període 2016-2019, les categories professionals establer-

tes per la Llei 17/2003, del 4 de juliol i pel reglament que la desplega, concretament 
fins arribar als 160 agents majors de les diferents especialitats i als 120 oficials pre-
vistos en l’acord de condicions de treball del Cos d’Agents Rurals 2007-2010.»

Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació
«1.4. Incrementar la plantilla en base a l’estudi de dimensionament i el calenda-

ri dels punts anteriors i cobrint amb personal interí les baixes de llarga durada, les 
excedències i totes les places que de facto no siguin operatives.»

Esmena 4, GP CUP-CC
De modificació
«1.5. Cobrir de manera immediata les places que ja hi existeixen al pressupost 

vigent i que no han estat convocades, i pressupostar les noves places segons el ca-
lendari de desplegament aprovat.»

Esmena 5, GP CUP-CC
De modificació
«1.11. Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport administratiu i tècnic per 

tal que pugui oferir una formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals 
dels agents.»

Esmena 6, GP CUP-CC
De modificació
«1.12. Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Insti-

tut de Seguretat Pública de Catalunya per tal de cobrir la formació específica dels 
agents com membres d’un cos amb funció policial, en l’exercici de les seves funcions 
com a policia administrativa especial i policia judicial mediambiental.»

Esmena 7, GP CUP-CC
De modificació
«1.13. Establir el protocol necessari per tal que el CAR pugui accedir-hi a la in-

formació de les bases de dades policials segons la Disposició Addicional sisena de 
la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.»

Esmena 8, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«1.16. Dissenyar un model tipus de seu d’Àrea Bàsica i de Seu d’Àrea Regional 

del CAR, amb característiques funcionals i operatives adequades, dimensionables 
segons les necessitats territorials i fàcilment identificables per la ciutadania com a 
seus d’aquest Cos.» 
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Esmena 9, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«1.17. Aprovar un calendari d’implantació de les noves seus d’àrees bàsiques, 

amb les característiques descrites en el punt anterior.»

Esmena 10, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt 
«1.18. Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del 

CAR recuperant la seva capacitat operativa amb la dotació dels operadors de ràdio 
necessaris per a donar atenció des del territori, treballant en xarxa amb el Control 
Central d’Agents Rurals.»

Esmena 11, GP CUP-CC
De modificació
«2.1. Actualitzar el contingut del web del DARPA i, en concret, donar major 

visibilitat a les tasques i serveis del CAR i la publicació de les memòries anuals de 
les actuacions del CAR, facilitant-hi l’accés i destacant-hi les eines de difusió que 
millorin el coneixement del ciutadà del seu entorn.»

Esmena 12, GP CUP-CC
De modificació
«3. Aprovar i publicar durant el 2016 el Reglament d’ús d’armes per part del 

membres del CAR que inclogui també la formació i els elements de recolzament a 
la seguretat emocional i física dels agents per a l’exercici de la part coercitiva de la 
seva feina.»

Esmena 13, GP CUP-CC
De modificació
«4. Aprovar i publicar durant el 2016 el Reglament de segona activitat dels mem-

bres del CAR.»

Esmena 14, GP CUP-CC
De modificació
«5. Donar trasllat, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, 

als diputats del Parlament, o almenys a la Comissió corresponent, de l’estat d’acom-
pliment de les mesures adoptades a la mateixa, i reiterar semestralment aquesta co-
municació fins a la total execució de les mateixes.»

Esmena 15, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«6. Donar la instrucció immediata, a les Assessories Jurídiques de la Generalitat 

que tramiten expedients sancionadors de les denúncies administratives redactades 
pels Agents Rurals, per a que notifiquin de manera sistemàtica als agents denun-
ciants l’obertura i la resolució dels expedients sancionadors.» 

Esmena 16, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«7. Emprendre les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per garantir el 

compliment de les competències estatutàries de la Generalitat de Catalunya i evitar 
duplicitats en l’exercici de l’acció de prevenció i protecció integrals del medi ambient 
a Catalunya, que actualment duu a terme la Guàrdia Civil per mitjà del Seprona i 
que correspon al Cos d’Agents Rurals de forma coordinada amb el Cos de Mossos 
d’Esquadra. Traspassar a la Generalitat de Catalunya els recursos econòmics cor-
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responents a les places del Seprona i destinar-los a una ampliació proporcional de 
la plantilla del Cos d’Agents Rurals.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’agricultura, ramaderia i pesca
302-00042/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27464, 27496, 27508, 27541 i 27590 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 17.05.2016 i 18.05.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27464)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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 
Govern sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca (tram. 302-00042/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la indústria càrnica cata-

lana, un dels motors de la nostra economia i insta el Govern de la Generalitat a pro-
moure que, des de les administracions públiques, es fomenti una alimentació sana 
i equilibrada en base a la Dieta Mediterrània, la qual també contempla el consum 
de carn.»

Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«4. Iniciar un procés participatiu entre entitats i sectors implicats per tal d’ela-

borar una Llei de Caça per a Catalunya. Presentar aquest projecte de Llei de Caça 
durant el present període sessions.»

Esmena 3, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«5. Tal i com es va aprovar a la Resolució 739/X, sobre el món agrari, evitar que 

els productors hagin de vendre per sota el preu de cost per pràctiques abusives, tot 
articulant mecanismes sancionadors i inhabilitants en els casos de pràctiques des-
lleials que detectin els òrgans de vigilància, en particular mitjançant l’aplicació 
efectiva dels marcs normatius ja existents, en àmbits com la competència deslleial, 
la morositat i el control antidúmping.»

Esmena 4, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«6. No aplicar el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes al proper pro-

jecte de Llei de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de 
Catalunya.»
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Esmena 5, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«7. Recuperar, de manera gradual, el 39% del pressupost perdut pel Departa-

ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant els darrers 5 anys per 
tal de poder fer front a les necessitats del sector i de la societat.»

Esmena 6, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«8. Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de la Informació i la Comu-

nicació (TIC) arreu del territori per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar 
competitivitat.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27496 I 27590)

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

lamentari 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 les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca (tram. 
302-00042/11).

Esmena 1, GP CSP
De supressió del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la indústria càrnica als 

ramaders i productors del sector càrnic catalans, un dels motors de la nostra econo-
mia i insta el Govern de la Generalitat a promoure que, des de les administracions 
públiques, no s’imposi un determinat model d’alimentació que representi un perju-
dici a aquest sector.»

Esmena 2, GP CSP
De modificació de la totalitat dels apartats e, f i d del punt 2, que queden redac-

tats de la següent manera: 
«2e. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per l’impacte 

negatiu de l’actual model d’explotació intensiu i de grans explotacions ramaderes i 
insta al Govern de la Generalitat a buscar solucions a mitjà i llarg termini amb tots 
els actors implicats per avançar en un canvi profund del model que passi pel foment 
de la ramaderia extensiva i de la producció ecològica de qualitat, i per un pla gra-
dual de reducció de la cabana porcina, especialment la dedicada exclusivament a 
l’engreix, així com la millora de les pràctiques alimentàries amb la finalitat de reduir 
els residus generats pel sector i l’evident impacte en les emissions i la contaminació 
dels aqüífers i de l’entorn.

2e 1. Instar al Govern de l’Estat a retirar l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 de 
paràmetres retributius, tot elaborant un disseny de retribució a les plantes de trac-
tament de purins que garanteixi la supervivència de les plantes imprescindibles pel 
tractament dels purins garantint l’adaptació del sector ramader i la reconversió a 
plantes de biogàs, que són més eficaces en la reducció d’emissions i en la interna-
lització dels costos.

2e 2. Garantir que les possibles solucions tecnològiques que es puguin desenvo-
lupar a curt termini per resoldre el problema de la gestió de les dejeccions ramade-
res i en concret dels purins, no doni peu a augmentar la cabana porcina d’engreix, 
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vetllant perquè el sector pugui fer el cicle complert què deixa més valor afegit i no té 
un cost tant alt amb externalitzacions ambientals

2e 3. Garantir que es porten a terme els controls necessaris per evitar els incom-
pliments en la legislació que regula la gestió dels purins i, en concret, vetllar perquè 
no s’apliquin als camps més purins dels permesos ni s’aboquin a rius i rieres. Dotar 
les administracions competents dels recursos necessaris per exercir aquests controls.

2e 4. Presentar, durant el 2016, un pla d’actuació pel tractament i gestió dels pu-
rins per tal d’evitar problemes econòmics i de contaminació i fer-lo públic a la pàgi-
na web del DARPA que inclogui: 

a) Racionalització de la cabana porcina a Catalunya, redistribució de granges 
per territori i limitació de cabana per granja (màxim de 2000 porcs).

b) Mesures de prevenció: qualitat del pinso, reducció del volum de purí i canvi en 
les dietes de la cabana porcina.

c) Mesures de compensació per emprenedors de granges de porc ecològic.
d) Mesures de compensació per emprenedors agrícoles que produeixin farratge 

ecològic.»

Esmena 3, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat g, del punt 2, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«g) Adoptar, en el termini màxim de tres mesos Reforçar el Grup de Gestió de 

Fauna Salvatge del CAR i altres mecanismes i les mesures adequades per a
evitar minimitzar i compensar els atacs de la fauna salvatge en la ramaderia ex-

tensiva.»

Esmena 4, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat h del punt 2, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«h) Autoritzar la caça legal d’espècies animals no autòctones els mètodes de 

control i caça de les espècies animals que han esdevingut en plagues, com ara els 
conills o altres espècies invasores, mitjançant l’obertura de períodes especials o ex-
traordinàries de caça i altres mecanismes de control.»

Esmena 5, GP CSP
D’addició de l’apartat i del punt 2, que queda redactat de la següent manera: 
«i) Incrementar els recursos humans, tècnics i pressupostaris per tal que el Cos 

d’Agents Rurals puguin col·laborar activament amb els agricultors d’aquells comar-
ques que estant sent afectades per les plagues de conills i altres atacs de fauna sal-
vatge.»

Esmena 6, GP CSP
De supressió de l’apartat m del punt 2: 
m) Plantejar davant el Govern d’Espanya la necessitat de modificar la Llei 33/201 

5, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat en el sentit que els pescadors fluvials 
puguin continuar exercint la seva activitat de pesca sense mort d’espècies com la 
carpa, el carpí i el silur.

Esmena 7, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al punt 2, que seria la n: 
«n) Impulsar amb el Govern de l’Aragó un conveni per una regulació única en 

aquelles zones limítrofes dels rius en que hi ha aigües compartides entre Catalunya i 
l’Aragó com en el Noguera Ribagorçana, l’Ebre, l’aiguabarreig Segre-Cinca.»
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Esmena 8, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al punt 2, que seria la o: 
«o) Eliminar les bonificacions en les taxes per ser pescador/a riberenc de les zo-

nes d’aigües d’alta muntanya, així com els descomptes per ser d’una entitat privada 
o societat de pesca atès que vulneren els principis d’igualtat, capacitat econòmica i 
de progressivitat que són el nucli que sustenta el sistema tributari.»

Esmena 9, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al punt 3, que passaria a ser el d: 
«d) Abonar, a la pagesia afectada durant el 2016 les indemnitzacions pendents 

de pagament del 2015 de les mesures de protecció de fauna salvatge protegida com 
l’esparver cendrós i l’arpella pàl·lida atès que amb els canvis competencials entre els 
departaments de territori i agricultura aquests ajuts han quedat pendents.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 27508)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca (tram. 
302-00042/11).

Esmena 1, GP C’s
De supressió i addició al punt 1
«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la indústria càrnica ca-

talana, un dels motors de la nostra economia i insta el Govern de la Generalitat a 
promoure que, des de les administracions públiques, no s’imposi un determinat mo-
del d’alimentació que representi un perjudici a aquest sector es promocionin hàbits 
d’alimentació saludables i el consum de productes de qualitat, amb especial cura de 
no perjudicar cap sector concret de les nostres industries agroalimentàries.

Esmena 2, GP C’s
De supressió i addició al punt 2.c
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
c) Aprovar Incloure als ajuts existents un pla d’ajuts dirigit als productors agríco-

les i ramaders que tingui com a finalitat facilitar la reforma, ampliació i/o millora de 
les granges de les que són titulars per tal d’incrementar el seu rendiment.

Esmena 3, GP C’s
De supressió del punt 2.e
Es suprimeix el punt 2.e de la moció.

Esmena 4, GP C’s
De modificació del punt 2.f), que resta redactat de la següent manera
2.f) Potenciar a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació la recerca de nous sistemes de tractament de dejeccions ramaderes i pre-
sentar, durant el 2016, un Pla d’Actuació que doni resposta a la cabanya existent 
que no disposa de terreny suficient per a donar sortida als excedents de purins i 
s’evitin problemes de contaminació.
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Esmena 5, GP C’s
De modificació del punt 2.g), que resta redactat de la següent manera
2.g) Adoptar, en el termini màxim de tres mesos, les mesures adequades, espe-

cialment el reforç del Grup de Gestió de Fauna Salvatge del CAR, per satisfer amb 
total garantia, les indemnitzacions per danys produïts per la fauna salvatge protegi-
da, a les explotacions agrícoles i ramaderes, especialment a al ramaderia extensiva.

Esmena 6, GP C’s
De supressió i addició al punt 2.h)
2. h) Autoritzar la caça legal d’espècies animals no autòctones els mètodes de 

control i caça de les espècies animals que han esdevingut en plagues, com ara els 
conills o altres espècies invasores, mitjançant l’obertura de períodes especials o ex-
traordinàries de caça.

Esmena 7, GP C’s
De supressió i addició al punt 2.i)
2. i) Incrementar els recursos humans, tècnics i pressupostaris per tal que el 

Cos d’Agents Rurals puguin col·laborar activament amb els agricultors i ramaders 
d’aquelles comarques que estant sent afectades per les plagues de conills afectats 
per danys produïts per la fauna salvatge.

Esmena 8, GP C’s
De supressió del punt 2.m)
Es suprimeix el punt 2.m de la moció.

Esmena 9, GP C’s
De supressió del punt 3.c)
Es suprimeix el punt 3.c de la moció.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27541)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’agricultura, ramaderia i pesca (tram. 302-00042/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la indústria càrnica cata-

lana, un dels motors de la nostra economia i insta el Govern de la Generalitat a con-
tinuar treballant per fomentar els productes de qualitat i de proximitat en el marc 
d’una dieta equilibrada i mediterrània.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2.c
2c. Mantenir el pla d’ajuts dirigit als productors agrícoles i ramaders que tingui 

com a finalitat facilitar la reforma, ampliació i/o millora de les granges de les que 
són titulars per tal d’incrementar el seu rendiment.
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Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 2.g i 2.h
2.g) Estudiar, les mesures adequades per a minimitzar els atacs de la fauna sal-

vatge en la ramaderia extensiva i mantenir les batudes d’emergència per a plagues 
com ara conills, senglars o altres espècies.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 2.i
«2.i) Continuar treballant per incrementar els recursos tècnics i pressupostaris 

per tal que el Cos d’Agents Rurals puguin col·laborar activament amb els agricultors 
d’aquelles comarques que estan sent afectades per les plagues de conills».

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 2.j
«2.j) Continuar implementant anualment el Pla de Consum de Fruita a les esco-

les, que aquest any s’inicia el proper 17 de maig, entre altres accions i programes.» 

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 2.k
«2.k) Efectuar durant el 2016 tots els passos preliminars per a l’elaboració del 

reglament de pesca continental, que es desprèn de la Llei 22/2009, de 23 de desem-
bre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, sobretot referent a la 
crida a la participació de tots els agents implicats.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la judicialització 
de la política
302-00043/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27106, 27158, 27465, 27513 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 27106)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 judicialització de la po-
lítica (tram. 302-00043/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«5. El Parlament de Catalunya insta el Tribunal Constitucional a abstenir-se de 

resoldre de manera definitiva o cautelar d’ara en endavant cap altre recurs o pro-
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cediment que tinguin per objecte les decisions legislatives i executives adoptades pel 
Parlament de Catalunya.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 27158)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 158 del Reglamento del Parlamento, presenta las 
siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
judicialització de la política (tram. 302-00043/11).

Enmienda 1, GP C’s
De modificación al punto 1
1. El Parlament de Cataluña se compromete a realizar con la máxima diligencia 

sus funciones de control sobre el poder ejecutivo a los efectos de evitar la prolonga-
ción de las situaciones de abuso en el ejercicio de las funciones institucionalmente 
reservadas a dicho poder y la erosión y conculcación de los principios, derechos y 
libertades fundamentales de los ciudadanos.

Enmienda 2, GP C’s
De modificación al punto 2
2. El Parlament de Cataluña vindica y defiende su función de cámara legislativa 

autonómica encargada de representar leal y fielmente y conforme a los principios 
democráticos constitucionales y estatutarios a todos y cada uno de los ciudadanos 
de Cataluña y a sus legítimos intereses.

Enmienda 3, GP C’s
De modificación al punto 3
3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a poner el interés 

de los ciudadanos más desfavorecidos y vulnerables en el centro de sus políticas eje-
cutivas y a proponer iniciativas legislativas y reglamentarias que, con pleno respeto 
a la legalidad constitucional, estatutaria y comunitaria, sirvan de manera efectiva y 
eficaz a los intereses de los ciudadanos.

Enmienda 4, GP C’s
De modificación al punto 4 
4. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a practicar una 

actitud verdaderamente autocrítica con su desempeño ejecutivo, prelegislativo y po-
lítico y a adoptar y fomentar mecanismos democráticos más eficientes y construc-
tivos como el diálogo, el consenso, la cooperación y la colaboración leal para el 
ejercicio efectivo de su principal función: la maximización del bienestar de los ciu-
dadanos.

Palacio del Parlamento, 13 de mayo de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27465)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
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ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política (tram. 302-00043/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1, nou text
1. El Parlament de Catalunya constata l’existència d’una ofensiva del Govern 

espanyol, en mans del PP, consistent en la sistemàtica impugnació de disposicions 
de rang legal emanades del Parlament de Catalunya, un autèntic acarnissament 
amb normes que, com les que seran més endavant esmentades, responen a situa-
cions d’autèntica emergència social, i a necessitats i demandes ben fonamentades. 
Aquesta circumstància, juntament amb l’estratègia de xoc de legitimitats impulsada 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya, està produint unes tensions evidents i un 
augment gens raonable de la conflictivitat entre administracions, que s’haurien de 
captenir conforme al principi de lleialtat institucional.

Esmena 2, GP SOC
De modificació al punt 2
2. El Parlament de Catalunya vindica i defensa les seves competències i les del 

conjunt de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, recalca la necessitat de 
protegir la seva capacitat de decisió alhora que reclama que sigui respectada la legi-
timitat popular reflectida en els acords que hi són presos.

Esmena 3, GP SOC
De modificació del punt 4, nou text
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que, mentre no 

siguin aprovats els nous projectes de llei, es facin tots els passos i accions necessà-
ries i desplegament legislatiu per assegurar que els drets socials assolits per la ciu-
tadania de Catalunya mitjançant les citades lleis recorregudes puguin ser garantits 
en qualsevol cas.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27513)

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalu-

nya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la judicialització de la política (tram. 302-00043/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou paràgraf al final del punt 3
«[...] efectiva de dones i homes.
Mentre es desenvolupen els treballs d’elaboració d’una nova Llei que cobreixi 

les situacions de desempara que resulten de la suspensió dels articles recorreguts de 
la Llei 24/2015, el Parlament insta el Govern de la Generalitat, en estreta col·labo-
ració amb les administracions locals, a desplegar tots els recursos disponibles que 
ofereixen la Llei de Dret a l’Habitatge de 2007 així com la part vigent de la mateixa 
Llei 24/2015, per tal de fer front a l’emergència habitacional i a les situacions de 
pobresa energètica. Molt especialment, el Parlament insta el Govern a aixoplugar 
els esforços dels Ajuntaments, negociant directament amb entitats bancàries, grans 
tenidors i companyies subministradores cessions d’habitatges buits, convenis de col-
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laboració amb els serveis socials i contribucions als fons necessaris per cobrir les 
situacions d’emergència.

Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un punt 5
«5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer contactes pertinents amb la 

resta de parlaments i governs autonòmics per tal d’estudiar la possibilitat de coordi-
nar una postura conjunta davant la deriva de judicialització de la política.»

Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un punt 6
«6) Davant la convocatòria d’unes noves eleccions generals, el Parlament de Ca-

talunya demana a totes les forces polítiques un compromís clar en el sentit de retirar 
el recurs presentat davant del TC contra la Llei 24/2015 en cas d’assolir responsabi-
litats de govern. Alhora, el Parlament les insta a impulsar, arreu, disposicions que, 
com aquesta Llei recorreguda, promoguin el dret a un habitatge digne i l’accés als 
subministraments bàsics per a tots els sectors socials en risc d’exclusió residencial.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute de la 
Generalitat
302-00044/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27171, 27466, 27479, 27500 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27171)

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

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
deute de la Generalitat (tram. 302-00044/11).

Esmena 1, GP CSP
De modificació total de la lletra b de l’apartat 1, que queda redactada de la ma-

nera següent
«b. Les polítiques d’austeritat impulsades pel Pacte d’estabilitat de la UE, reco-

llides per la Llei d’estabilitat pressupostaria espanyola i aplicades per la Legislació 
catalana son, conjuntament amb una fiscalitat insuficient i regressiva –els efectes de 
la qual s’han agreujat amb la crisi econòmica– i el fet de no disposar d’una Hisenda 
catalana pròpia, els principals factors que determinen l’acumulació d’aquest deute, 
que s’ha multiplicat per més de 5 vegades des de 2007.»

Esmena 2, GP CSP
De modificació total de l’apartat 2, que queda redactat de la manera següent
«2. El Parlament de Catalunya considera que: 
a. L’acumulació d’aquest volum insostenible de deute públic i el seu impacte en 

els pressupostos de les properes dècades amenaça les polítiques socials i l’exercici 
dels drets socials reconeguts constitucionalment i estatutàriament. I si no es vol con-
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demnar a la ciutadania a estar treballant durant les properes dècades per dedicar 
gran part del seu esforç a retornar aquest deute cal adoptar polítiques alternatives a 
les actuals. I entre elles un procés de reestructuració del deute que inclogui una qui-
tança significativa de la seva quantia i la mora en el terminis de pagament.

b. Per encarar aquest procés de reestructuració, quitança i mora en el pagament 
del deute públic de la Generalitat, cal posar en marxa un procés d’auditoria del deu-
te públic, amb participació de la ciutadania i buscar complicitats socials i polítiques 
amb altres CCAA que es troben en una situació similar i amb altres estats de la Unió 
Europea que també pateixen les mateixes circumstàncies.

El deute públic català té com especial peculiaritat que la major part del deute 
està en mans de l’Estat Espanyola, que és el principal creditor –el 2016 es tancarà 
amb un deute de 51.000 m euros amb l’estat espanyol sobre un total de 71.000 mi-
lions d’euros de deute públic català–. Aquesta situació que compartim amb altres 
CCAA i especialment amb el País Valencià ens porta a la necessitat de reforçar la 
posició de Catalunya buscant acords i aliances amb altres CCAA que viuen una si-
tuació idèntica.

c. Les exigències del Pacte d’estabilitat de la UE i la reforma de l’article 135 de 
la CE, que estableixen una prioritat absoluta al pagament dels interessos del deute 
sobre qualsevol altra obligació dels poders públics, per sobre fins i tot de la garantia 
dels drets i llibertats fonamentals o la cobertura de drets socials bàsics, comporten 
una pèrdua de sobirania política per part de la ciutadania i els seus representants 
polítics a les institucions.

Pèrdua de sobirania política que s’agreuja pel creixent control que, a través del 
deute, exerceixen els mercats financers i que en el cas de Catalunya exerceix també 
l’Estat Espanyol a partir dels diferents mecanismes del Fons de Liquiditat Autonò-
mic.

d. Les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, així com els seus representants en 
aquest Parlament, tenen dret a disposar de la màxima informació sobre el deute, 
així com dels altres compromisos financers que marquen la despesa de la Genera-
litat (Finançaments estructurats) com a requisit imprescindible per poder exercir la 
seva sobirania política.»

Esmena 3, GP CSP
D’addició d’una nova lletra b bis després de la lletra b de l’apartat 4
«b bis. Posar en marxa les iniciatives polítiques oportunes a fi d’aconseguir obrir 

un procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat de Catalunya que 
inclogui mecanismes de quitança en la quantia del deute i mora en els terminis de 
pagament.

Impulsar un procés de nova distribució dels objectius de dèficit públic del conjunt 
de les Administracions Públiques de l’Estat Espanyol de manera que els objectius a 
assolir per part de les CCAA i les AALL es correspongui al seu pes proporcional en 
el conjunt de les despeses públiques del conjunt de l’Estat.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27466)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari 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 sobre el deute de la Generalitat (tram. 302-00044/11).
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Esmena 1, GP SOC
D’addició d’un nou apartat c) al punt 1
c) El fet de no haver realitzat una reforma fiscal més progressiva en els darrers 

anys en aquells impostos on la Generalitat de Catalunya té capacitat, així com no 
haver realitzat una veritable lluita contra el frau fiscal i el frau laboral, han estat 
factors també determinants en l’acumulació del deute.

Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou apartat a) bis al punt 2
a) bis. La Ley orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, aprovada amb els suport dels grups parlamentaris del 
PP i CIU, ha comportat des del 2012 la obligació d’elaborar, aprovar i executar 
els pressupostos i altres actuacions de les administracions que afecten a ingressos i 
despeses sota el principi d’estabilitat pressupostària. A més, d’un important control 
i fiscalització de les finances de les Comunitats Autònomes i, per tant, de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Esmena 3, GP SOC
De supressió a l’apartat a) iv del punt 4
iv. Permeti identificar irregularitats en qualsevol part del procés d’endeutament, 

o d’execució dels projectes finançats a través d’esquemes de finançament estructurat, 
i d’aquesta forma identificar possibles compromisos financers i deutes il·legítims, per 
a poder actuar administrativament o judicial en conseqüència.

Esmena 4, GP SOC
De supressió a l’apartat c) del punt 4
c) Definir un nou marc que delimiti les polítiques d’endeutament i finançaments 

estructurats de cara al futur, de forma que s’eviti la possibilitat d’incórrer en irre-
gularitats o il·legitimitats com les identificades a través del procés d’auditoria, si és 
el cas, així com per limitar situacions d’endeutament insostenible a futur (des d’una 
perspectiva de sostenibilitat financera, social, ambiental I de gènere).

Esmena 5, GP SOC
De supressió a l’apartat b) del punt 5
b. davant possibles irregularitats o il·legitimitats que afectin el deute públic o 

d’altres compromisos financers, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, de forma 
directa o a través dels seus representants en aquest Parlament, han de disposar del 
dret a Impugnar els contractes que han generat les esmentades Irregularitats o il·le-
gitimitats, emprenent les accions administratives o judicials que pertoqui, incloent 
la possibilitat de declarar la nul·litat dels compromisos financers derivats i per tant 
impagar els deutes que resultin il·legítims.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 27479)

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el deute de la Generalitat (tram. 302-00044/11).
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Esmena 1, GP PPC
De modificació del punt 2
«2. El Parlament de Catalunya considera que: 
a. El Fons de Liquiditat Autonòmic i altres mecanismes de suport al finançament 

com el Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors, que va crear el Govern 
d’Espanya, ha permès a la Generalitat de Catalunya finançar els serveis públics en 
un entorn de dificultat d’accés al crèdit, abaratir la factura d’interessos i poder pa-
gar les factures dels proveïdors en un temps més reduït. Efectivament, la dificultat 
d’accés al crèdit afectava tant a les administracions com a les empreses privades. 
Per aquest motiu, poder pagar les factures en un temps raonable va evitar el tan-
cament d’empreses que, essent viables econòmicament, tenien dificultat d’accés al 
crèdit. Aquest mecanismes van assegurar el normal funcionament de la Generalitat 
i va evitar un augment addicional de l’atur tot evitant destrucció del teixit productiu.

b. Les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, així com els seus representants en 
aquest Parlament, tenen dret a disposar de la màxima informació sobre el deute, així 
com sobre altres compromisos financers que marquen la despesa de la Generalitat 
(Finançaments Estructurats), en aquest sentit als pressupostos de la Generalitat s’hi 
adjuntarà un informe sobre l’estat i compromisos de caixa futurs d’aquests finança-
ments.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27500)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute de la Ge-
neralitat (tram. 302-00044/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1 apartat b)
«b. El fet de no disposar d’una hisenda pública pròpia a través de la qual establir 

un sistema fiscal més progressiu a Catalunya i que permetés recaptar i gestionar els 
impostos pagats a Catalunya i acabar amb el dèficit fiscal, són factor també deter-
minants en l’acumulació d’aquest deute, que s’ha multiplicat per més de 5 vegades 
des de 2007.»

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2 apartat a)
»a. La creixent dependència respecte a l’Estat espanyol i els mercats financers 

que provoca el nivell elevat de deute, en tant que creditors de la Generalitat i les 
seves empreses públiques, és una situació que cal revertir. L’adscripció de la Ge-
neralitat de Catalunya al Fons de Liquiditat Autonòmica, mecanisme opac i difícil 
d’entendre per la ciutadania, ha suposat un augment molt important d’aquest control. 
Aquesta realitat limita la capacitat de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya de 
participar, a través dels mecanismes democràtics, en les decisions que afecten les se-
ves vides, donat que la Constitució Espanyola prioritza el pagaments del deute i dels 
interessos que hi són associats per davant dels deures i contractes davant la resta de 
la societat (siguin proveïdores, entitats socials, treballadores públiques o receptores 
de serveis). Mentre els creditors del deute públic català, que no han estat escollits 
per ningú, exerceixen aquest poder de control sobre els afers públics, la ciutadania 
es troba amb dificultats per participar-hi i fins i tot per accedir a la informació.»



BOPC 135
20 de maig de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 79 

Esmena 3, GP JS
De supressió del punt 2 apartat b)
«b. Les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, així com els seus representants en 

aquest Parlament, tenen dret a disposar de la màxima informació sobre el deute, així 
com sobre altres compromisos financers que marquen la despesa de la Generalitat 
(Finançaments Estructurats), i que només coneixent l’estructura, condicions, credi-
tors i altres detalls d’aquests compromisos es podran identificar possibles irregula-
ritats o il·legitimitats.»

Esmena 4, GP JS
De supressió del punt 3
«3. El Parlament de Catalunya expressa el seu malestar perquè el mecanisme del 

deute és un sistema de redistribució de riquesa de les classes més empobrides a les 
més riques, ja que l’increment dels recursos necessaris per fer front al pagament del 
deute i els seus interessos s’ha sufragat amb les retallades sobre el conjunt dels ser-
veis públics, i ha suposat la palanca per aprofundir processos de privatització, ven-
des de patrimoni públic i altres polítiques d’ajustament, com a conseqüència de la 
intervenció creixent dels interessos del capital financer en els afers públics.»

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 4 encapçalament apartat a)
«4. El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a. Col·laborar amb una auditoria ciutadana i popular sobre el deute públic i al-

tres compromisos financers que:»

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 4 apartat a) iii
«iii. Suposi acabar amb la opacitat que massa sovint ha caracteritzat la infor-

mació de l’endeutament i compromisos financers de les administracions públiques 
avançant cap a un model de transparència financera i pressupostària que posi a 
disposició informació accessible, detallada al màxim nivell que permeti la llei i en 
format obert i treballable i que permeti accedir a la informació per tal de dur a ter-
me un anàlisi exhaustiu de la composició de tot el deute.»

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 4 apartat a) iv
«iv. Permeti identificar irregularitats en qualsevol part del procés d’endeutament, 

o d’execució dels projectes finançats a través d’esquemes de finançament estructu-
rat, i d’aquesta forma poder determinar quines són les actuacions administratives i 
judicials caldria emprendre.»

Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 4 encapçalament apartat b)
«b. Establir mecanismes de transparència, participació i rendició de comptes 

permanents que permetin un control ciutadà continuat sobre l’endeutament, la des-
pesa i la gestió pública, de forma que:»

Esmena 9, GP JS
D’addició d’un punt iv al punt 4 apartat b)
«iv. Suposi avançar cap un model de transparència financera i pressupostària 

que situï el Sector Públic Català al capdavant del món en aquest àmbit, d’acord 
amb els indicadors dels organismes internacionals avaluadors de la transparència.»
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Esmena 10, GP JS
De supressió del punt 4 apartat c)
«c. Definir un nou marc que delimiti les polítiques d’endeutament i finançaments 

estructurats de cara al futur, de forma que s’eviti la possibilitat d’incórrer en irre-
gularitats o il·legitimitats com les identificades a través del procés d’auditoria, si és 
el cas, així com per limitar situacions d’endeutament insostenible a futur (des d’una 
perspectiva de sostenibilitat financera, social, ambiental i de gènere).»

Esmena 11, GP JS
De supressió del punt 4 apartat d)
«d. Disposar dels mecanismes necessaris per nodrir el Procés Constituent amb 

els resultats i aprenentatges que es derivin del procés d’auditoria ciutadana i popular 
facilitant que es prenguin conclusions de contingut polític sobre el deute il·legítim 
tenint en compte l’impacte social, ambiental i de gènere de la càrrega de pagament 
del deute en les polítiques públiques presents i futures.»

Esmena 12, GP JS
De supressió del punt 5
«5. El Parlament de Catalunya reconeix que: 
a. poden existir deutes i compromisos financers que, per les circumstàncies en 

què han estat contrets, pels processos que financen o pels impactes que tenen sobre 
els drets humans, drets econòmics socials i culturals del poble de Catalunya, es po-
den considerar il·legítims, tal i com han constatat institucions com la Conferència 
de Nacions Unides sobre Deute i Desenvolupament (UNCTAD), el Consell de Drets 
Humans de Nacions Unides o l’expert independent de Nacions Unides sobre els 
efectes del deute i altres obligacions financeres dels Estats en el ple gaudi dels drets 
humans, particularment els drets econòmics, socials i culturals

b. davant possibles irregularitats o il·legitimitats que afectin el deute públic o 
d’altres compromisos financers, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, de forma 
directa o a través dels seus representants en aquest Parlament, han de disposar del 
dret a impugnar els contractes que han generat les esmentades irregularitats o il·le-
gitimitats, emprenent les accions administratives o judicials que pertoqui, incloent 
la possibilitat de declarar la nul·litat dels compromisos financers derivats i per tant 
impagar els deutes que resultin il·legítims.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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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 directiva del Parlament Europeu i del Consell que modifica la 
Directiva 204/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o 
mutàgens durant el treball
295-00046/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.05.2016

Reg. 27430 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 17.05.2016

Asunto: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (texto pertinente 
a efectos del EEE) [COM(2016) 248 final] [COM(2016) 248 final anexos] 
[2016/0130 (COD)] {SWD(2016) 152 final} {SWD(2016) 153 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 
de la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio 
del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se 
acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes 
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que 
la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Di-
putados y el Senado se encuentran disueltos desde el 3 de mayo de 2016. Por tanto, 
los documentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la 
Comisión Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el 
día 26 de junio de 2016.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 13.5.2016, COM(2016) 248 final, 2016/0130 (COD)

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SWD(2016) 152 final} {SWD(2016) 153 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto proteger mejor la salud de los trabajadores 

reduciendo la exposición profesional a carcinógenos químicos, hacer más eficaz la 
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legislación de la UE en este ámbito y ofrecer a los operadores económicos igualdad 
de condiciones y mayor claridad. Figura entre las acciones prioritarias del progra-
ma de trabajo de la Comisión para 2016. Esta iniciativa responde al compromiso de 
la Comisión de mejorar la eficiencia y la eficacia del marco de la UE para proteger 
a los trabajadores. Con ella se pretende asimismo proseguir este importante trabajo 
y seguir realizando estudios de impacto a fin de proponer valores límite para otros 
carcinógenos.

Los cánceres profesionales por exposición de los trabajadores a los carcinóge-
nos son y seguirán siendo un problema, según indican las estimaciones de la carga, 
reciente y futura, de la enfermedad. El cáncer es la primera causa de mortalidad 
laboral en la UE. Cada año, se atribuye al cáncer el 53 % de las muertes laborales, 
frente al 28 % debido a enfermedades cardiovasculares y el 6 % a enfermedades 
respiratorias1.

La Comisión propone revisar los valores límite de exposición a trece sustanci-
as o establecerlos, lo que se calcula que habrá salvado unas 100 000 vidas de aquí 
a 2069. Se propone la introducción de esos valores límite en la Directiva 2004/37/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo (en lo sucesivo, «la Directiva»)2. De conformidad con 
el artículo 16 de la Directiva, el Consejo debe establecer sobre la base de la informa-
ción disponible, incluidos los datos científicos y técnicos, los valores límite respecto 
de todos aquellos agentes carcinógenos o mutágenos para los que esto sea posible.

Las disposiciones de la Directiva se aplican a toda sustancia que cumple los cri-
terios para ser clasificada como carcinógeno de categoría 1A o 1B, establecidos en 
el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (clasificación, etiquetado y envasa-
do)3. El Reglamento establece la clasificación «armonizada» (obligatoria) de 1 017 
sustancias como carcinógenos de categoría 1 («Carcinógenos o supuestos carcinóge-
nos para el hombre») sobre la base de datos epidemiológicos o procedentes de estu-
dios con animales4. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en 
otro importante proceso de clasificación, ha identificado cerca de 500 agentes que 
son carcinógenos humanos (grupo 1, 118), probables carcinógenos humanos (grupo 
2A, 75), o posibles carcinógenos humanos (grupo 2B, 288)5.

Las disposiciones de la Directiva también se aplican a cualquier sustancia, mez-
cla o proceso contemplados en su anexo I, así como a toda sustancia o mezcla li-
beradas por un proceso mencionado en dicho anexo. En el anexo I de la Directiva 
figura actualmente una lista de procesos y de sustancias liberadas por un proceso, 
al objeto de dejar claro para los trabajadores, los empresarios y las autoridades si un 
agente o un proceso no clasificados con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
entran en el ámbito de aplicación de la Directiva. En la actualidad, el anexo I tiene 
cinco entradas.

La Directiva establece requisitos mínimos para eliminar o reducir la exposición 
a los carcinógenos y mutágenos que entran dentro de su ámbito de aplicación. Los 
empresarios deben identificar y evaluar los riesgos para los trabajadores derivados 

1. Estimaciones europeas de lesiones y enfermedades laborales, Work-related Illnesses Identification, Causal 
Factors and Prevention Safe Work — Healthy Work — For Life, Takala, J., Workplace Safety and Health Insti-
tute, Singapur, presentación en la conferencia de la Presidencia de la UE, Atenas, junio de 2014.
2. Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo (sexta Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE 
del Consejo), (versión codificada), (texto pertinente a efectos del EEE), (DO L 158 de 30.4.2004, p. 50).
3. Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directi-
vas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
4. De conformidad con dicho Reglamento, 1 017 sustancias (y grupos de sustancias) han recibido la «clasi-
ficación armonizada» obligatoria de carcinógenos de «categoría 1», con lo cual la indicación de peligro de la 
etiqueta ha de ser «puede provocar cáncer».
5. Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans, Centro Internacional de Investigaciones so-
bre el Cáncer, OMS.
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de la exposición a carcinógenos (y mutágenos) específicos, prevenir la exposición 
cuando existe riesgo, y sustituirlos, en la medida en que sea técnicamente posible, 
por una sustancia o un proceso menos peligrosos. En caso de que tal sustitución no 
sea técnicamente posible, la producción y la utilización del carcinógeno o mutágeno 
deben llevarse a cabo en un sistema cerrado para evitar la exposición en la medida 
en que ello sea técnicamente posible. Si ello tampoco es técnicamente posible, la 
exposición de los trabajadores debe reducirse a un valor tan bajo como sea técnica-
mente posible. Esta es la obligación de minimizar que recoge el artículo 5, aparta-
dos 2 y 3, de la Directiva.

Además de estos requisitos mínimos, la Directiva indica claramente que deben 
fijarse los valores límite de exposición profesional por vía inhalatoria a carcinóge-
nos y mutágenos específicos como parte integrante de las medidas generales para 
la protección de los trabajadores6. Todavía hay que fijar valores límite para aquellas 
sustancias para las cuales no existen, y los existentes deben revisarse cada vez que 
resulte necesario a la luz de los datos científicos más recientes7. En el anexo III de 
la Directiva se establecen valores límite concretos de exposición a agentes químicos 
específicos. En la actualidad, el anexo III tiene tres entradas.

Los valores límite de exposición profesional establecidos en la Directiva deben 
revisarse, cuando proceda, teniendo en cuenta nuevos datos científicos, mejores téc-
nicas de medición o medidas de gestión de riesgos y demás factores pertinentes.

Sobre esta base, se propone la adopción de tres medidas concretas: 

A. Incluir en el anexo I de la Directiva el trabajo que conlleva exposición al polvo 
respirable de sílice cristalina generado en un proceso laboral, y establecer el corres-
pondiente valor límite en el anexo III.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer declaró en su Mono-
grafía 100C8, basada en las pruebas científicas más recientes, que «la sílice cristali-
na en forma de polvo de cuarzo o cristobalita es un carcinógeno humano (grupo 1)». 
El Comité Científico para los Límites de Exposición Profesional (SCOEL) evaluó 
los efectos de la sílice cristalina (polvo respirable) en la salud de los trabajadores. El 
valor límite cuya introducción en el anexo III se propone en esta iniciativa, y apro-
bado por el Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (CCSS), ti-
ene en cuenta factores de viabilidad socioeconómica, al tiempo que mantiene como 
objetivo garantizar la protección de la salud de los trabajadores.

La sílice cristalina comercializada está sujeta a la obligación de clasificación que 
establece el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, mientras que el polvo de sílice crista-
lina generado en un proceso laboral no se comercializa, por lo cual no se clasifica 
con arreglo a dicho Reglamento. No obstante, la Directiva prevé la inclusión en el 
anexo I de sustancias o mezclas liberadas por un procedimiento mencionado en dic-
ho anexo, que, pese a no estar sujeto a la obligación de clasificación de conformidad 
con dicho Reglamento, cumple los criterios de clasificación como carcinógeno. El 
polvo respirable de sílice cristalina entra dentro de esta categoría.

B. Establecer en el anexo III valores límite para otros diez carcinógenos.
Hay pruebas científicas de la necesidad de completar el anexo III con valores lí-

mite para otros diez carcinógenos. El SCOEL ha presentado recomendaciones para 
todos ellos, menos dos (o-toluidina y 2-nitropropano). Para estos, la Comisión se ha 
referido principalmente a la información científica disponible públicamente y a las 
conclusiones de los comités científicos que establecen valores límite de exposición 
profesional. Se ha consultado al CCSS sobre todos los aspectos de esta propuesta, 
de conformidad con el artículo 2, apartado 2, letra f), de la Decisión del Consejo de 

6. Artículo 1, apartado 1, y considerando 13 de la Directiva.
7. Considerando 13 de la Directiva.
8. IARC (2012) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-14.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-14.pdf
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22 de julio de 20039. Tras la consulta al CCSS, para los valores propuestos se han 
tenido en cuenta los factores de viabilidad socioeconómica.

C. Revisar los actuales valores límite para el cloruro de vinilo monómero y los 
serrines de maderas duras a la luz de los datos científicos disponibles.

El SCOEL adoptó en 2003 una recomendación revisada sobre los valores límite 
de la exposición profesional a los serrines de maderas duras, y en 2004 sobre los re-
lativos al cloruro de vinilo monómero, establecidos en el anexo III de la Directiva. 
Estas dos recomendaciones indicaban que era preciso plantearse revisar los valores 
límite existentes para los serrines de maderas duras y el cloruro de vinilo monóme-
ro, considerados demasiado elevados para proteger adecuadamente a los trabaja-
dores. Procede, por lo tanto, revisar los actuales valores límite para los serrines de 
maderas duras y para el cloruro de vinilo monómero a la luz de los datos científicos 
disponibles.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación
Garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para los más de doscientos 

diecisiete millones de trabajadores de la UE es un objetivo estratégico de la Comi-
sión, según su reciente Comunicación relativa a un marco estratégico de la UE en 
materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 (que establece una estrategia 
al respecto)10. Uno de los principales retos definidos en la estrategia es mejorar la 
prevención de las enfermedades laborales combatiendo los riesgos existentes, nue-
vos y emergentes.

Esta iniciativa se inscribe en la prioridad de la Comisión de alcanzar un merca-
do único más justo y profundo, en particular su dimensión social, en línea con su 
compromiso de crear un mercado laboral justo y verdaderamente paneuropeo que 
ofrezca a los trabajadores una protección digna y puestos de trabajo sostenibles11. Fi-
guran aquí la protección de la salud, la seguridad en el trabajo, la protección social 
y los derechos inherentes al contrato de trabajo.

La Directiva 89/391/CEE12, sobre salud y seguridad en el trabajo, y la Directiva 
98/24/CE13, sobre los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el tra-
bajo, se aplican como norma general, sin perjuicio de disposiciones más rigurosas o 
específicas contenidas en la Directiva.

Los interlocutores sociales, que representan a dieciocho sectores industriales eu-
ropeos, firmaron en 2006 un acuerdo multisectorial de diálogo social europeo so-
bre la protección de la salud de los trabajadores para la adecuada manipulación y el 
buen uso de la sílice cristalina y de los productos que la contienen (NEPSi). Se trata 
de un acuerdo autónomo, celebrado de conformidad con el artículo 155, apartado 1, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y aplicado por los in-
terlocutores sociales de conformidad con su artículo 155, apartado 214. Ese acuerdo 
complementa la propuesta actual, ya que proporciona orientación a los empresarios 
y estimula medidas preventivas que han de tomar para reducir la exposición. Sin 
embargo, al no haber sido incorporado al Derecho de la UE ni abarcar el sector de 
la construcción, en el que se produce predominantemente la exposición, no puede 
sustituir a un límite de exposición vinculante establecido en la Directiva.

9. Decisión del Consejo de 22 de julio de 2003 relativa a la creación de un Comité consultivo para la seguridad 
y la salud en el trabajo (DO C 218 de 13.9.2003, p. 1).
10. COM (2014) 332 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1461072943136&uri=CELE-
X:52014DC0332
11. Discurso sobre el estado de la Unión, pronunciado por el presidente Juncker ante el Parlamento Europeo 
el 9 de septiembre de 2015.
12. Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para pro-
mover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 1). 
13. Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (decimocuar-
ta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 131 de 
5.5.1998, p. 11).
14. La Comisión está ultimando su informe sobre la evaluación del NEPSi.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1461072943136&uri=CELEX:52014DC0332
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1461072943136&uri=CELEX:52014DC0332


BOPC 135
20 de maig de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 85 

Coherencia con otras políticas de la Unión
Mejorar las condiciones laborales, evitar que los trabajadores sufran accidentes 

graves o padezcan enfermedades profesionales y fomentar su buena salud a lo largo 
de su vida laboral, son principios clave para el compromiso del presidente Juncker 
con una calificación de triple A social para Europa anunciado en sus orientaciones 
políticas. También tiene un impacto positivo en la productividad y la competitivi-
dad, y es esencial para promover la prolongación de la vida laboral, en consonancia 
con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de un crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador15.

De las trece sustancias consideradas en la presente propuesta, tres engruesan la 
lista de posibles «sustancias altamente preocupantes» a tenor del artículo 59, apar-
tado 1, del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)16: 
la hidracina, la o-toluidina y las fibras cerámicas refractarias. Además, la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas recomienda incluir las fibras cerámicas 
refractarias en el anexo XIV del REACH. Algunos compuestos de cromo VI se han 
considerado sustancias altamente preocupantes, por lo que se han añadido a dicha 
lista y, por recomendación de la Agencia, se han incluido en el anexo XIV del RE-
ACH.

La Directiva y el REACH son actos jurídicos complementarios. La Directiva 
89/391/CEE (Directiva marco), que tiene carácter de norma general en su ámbito de 
aplicación, establece que no afecta a las disposiciones nacionales y de la UE, exis-
tentes o futuras, que sean más favorables para la protección de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores en el trabajo. El REACH, por su parte, establece que no 
afecta a la aplicación de la legislación de protección de los trabajadores, incluida la 
Directiva.

En el marco de la complementariedad entre la Directiva y el REACH tiene sen-
tido proponer valores límite en la Directiva por las razones siguientes: 

– los serrines de maderas duras y la sílice cristalina respirable, generados ambos 
en procesos que se dan en el lugar de trabajo, quedan fuera del ámbito de aplicación 
del REACH; 

– los valores límite son una parte importante de la Directiva y, en sentido más 
amplio, del planteamiento de gestión de los riesgos de los productos químicos desde 
el punto de vista de la salud y la seguridad en el trabajo. Por otra parte, el REACH 
no persigue fijar valores límite de exposición profesional; 

– la Directiva se aplica a cualquier uso de sustancias en el lugar de trabajo en 
todo su ciclo de vida, y abarca la exposición de los trabajadores a carcinógenos en 
cualquier actividad laboral, ya se hayan liberado de forma intencional o no, y tanto 
si están disponibles en el mercado como si no; 

– el REACH impone la carga de la evaluación de riesgos en la cadena de sumi-
nistro, «de modo específico» para cada sustancia. La evaluación de riesgos realizada 
por los empresarios con arreglo a la Directiva 2004/37/CE está vinculada con el lu-
gar de trabajo y es específica de cada procedimiento, y debe tener en cuenta también 
la exposición acumulada de los trabajadores a los carcinógenos en el lugar de traba-
jo. Desde el punto de vista de la prevención de la exposición a los carcinógenos, la 
Directiva ofrece un enfoque integral de los riesgos en el lugar de trabajo.

15. COM(2010) 2020 y COM(2014) 130 final.
16. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relati-
vo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/
CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión 
así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/
CE de la Comisión, (texto pertinente a efectos del EEE), (DO L 158 de 30.4.2004, p. 50), (modificado).
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica
El artículo 153, apartado 2, letra b, del TFUE dispone que el Parlamento Eu-

ropeo y el Consejo «podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) 
a i) del apartado 1, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de 
aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones 
técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán 
establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen 
la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas». El artículo 153, apar-
tado 1, letra a, del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de 
los Estados miembros en el ámbito de [...] «la mejora, en concreto, del entorno de 
trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores».

La Directiva 2004/37/CE se adoptó sobre la base del artículo 153, apartado 2, 
letra b, con el fin de mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores. Sobre esta 
base, el artículo 16 de la Directiva 2004/37/CE prevé la adopción de valores límite 
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 153, apartado 2, del 
TFUE respecto de todos aquellos agentes carcinógenos o mutágenos para los que 
esto sea posible.

El objetivo de la presente propuesta es reforzar el nivel de protección de la sa-
lud de los trabajadores, en consonancia con el artículo 153, apartado 1, letra a, del 
TFUE, incluyendo en el anexo I de la Directiva 2004/37/CE el trabajo que suponga 
exposición al polvo respirable de sílice cristalina (fracción respirable) generado por 
un proceso de trabajo. Esto se logra estableciendo en el anexo III de la Directiva, 
en forma de valores límite, requisitos mínimos adicionales para proteger la salud 
de los trabajadores y revisando los actuales valores límite de dos carcinógenos del 
anexo III a la luz de los datos científicos más recientes. Por tanto, el artículo 153, 
apartado 2, letra b, del TFUE constituye la base jurídica adecuada para la propuesta 
de la Comisión.

De conformidad con el artículo 153, apartado 2, del TFUE, la mejora, en con-
creto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores 
es un aspecto de la política social en que la UE comparte la competencia con los 
Estados miembros.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores son en general simi-

lares en toda la UE, por lo que corresponde claramente a la UE asistir a los Estados 
miembros para hacerles frente.

Los datos recogidos en los trabajos preparatorios ponen de manifiesto amplias 
diferencias entre Estados miembros en cuanto al establecimiento de valores límite 
para los carcinógenos que aborda la presente propuesta17. Algunos Estados miem-
bros ya han establecido valores límite vinculantes a un nivel igual o inferior al reco-
mendado por el CCSS. Esto demuestra que es posible una acción nacional unilate-
ral para fijar un valor límite para estos agentes químicos. Pero también hay muchos 
casos en los cuales los Estados miembros no disponen de valores límite, o los que 
tienen ofrecen menos protección de la salud de los trabajadores que los presentados 
en esta propuesta18. Además, los valores límite nacionales, cuando existen, varían 
considerablemente, lo cual da lugar a diferentes niveles de protección19. Algunos de 
estos límites superan ampliamente lo recomendado por las pruebas científicas.

En tales circunstancias, no pueden garantizarse a todos los trabajadores de la 
UE en todos los Estados miembros unas normas mínimas de protección de la salud 
contra los riesgos derivados de la exposición a estos carcinógenos mediante medi-

17. Véase el cuadro 1 del anexo 6, evaluación de impacto. 
18. Véase el cuadro 2 del anexo 6, evaluación de impacto. 
19. Por ejemplo, para el 1,3-butadieno, los valores oscilan entre 4,5 y 100 mg/m³. Para el óxido de etileno, los 
valores oscilan entre 0,84 y 90 mg/m³.
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das adoptadas individualmente por cada Estado miembro. Al estudiar el impacto de 
la introducción de un valor límite para cada una de los carcinógenos considerados 
se tuvo en cuenta la proporción de trabajadores potencialmente expuestos a los que 
la ley no ofrece tal protección. Se controlaron asimismo la subsidiariedad y la pro-
porcionalidad para cada carcinógeno y, en los casos en que se disponía de los datos 
pertinentes, se calculó que, con los valores límite propuestos, la cobertura pasaría 
del 33 % al 98 % de los trabajadores expuestos20.

De ello se desprende que las medidas que se adopten a escala de la UE para al-
canzar los objetivos de esta propuesta resultan necesarias y están en consonancia 
con el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE).

Tanto unos valores límite demasiado elevados como su ausencia pueden también 
incentivar a las empresas a ubicar sus instalaciones de producción en los Estados 
miembros con normas menos rigurosas, distorsionando así el coste de producción. 
En todos los casos, las distintas normativas laborales influyen en la competitividad, 
pues generan costes diferentes a los operadores. Esta distorsión del mercado único 
puede reducirse si se crean unas condiciones equitativas instaurando claras normas 
mínimas específicas de protección de los trabajadores en los Estados miembros.

La presente propuesta fomentará también la flexibilidad del empleo transfron-
terizo, pues los trabajadores pueden estar seguros de que gozarán de los mismos 
mínimos normativos y de protección de la salud en todos los Estados miembros.

La modificación de la Directiva solo puede hacerse a nivel de la UE y una vez 
celebrada una consulta en dos fases de los interlocutores sociales (empresarios y tra-
bajadores), de conformidad con el artículo 154 del TFUE.

Proporcionalidad
La presente propuesta supone un paso adelante para lograr el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores modificando la Directiva.
Por lo que se refiere a los valores propuestos, se han tenido en cuenta factores 

de viabilidad socioeconómica tras largos e intensos debates con todas las partes 
interesadas (representantes de asociaciones de trabajadores, de asociaciones de em-
presarios y de los gobiernos).

La propuesta deja a los Estados miembros la posibilidad de mantener o estable-
cer disposiciones más favorables para los trabajadores y la flexibilidad necesaria 
para tener en cuenta las características específicas de su situación nacional. De con-
formidad con el artículo 153, apartado 4, del TFUE, las disposiciones de la presen-
te propuesta no impiden a los Estados miembros mantener o introducir medidas de 
protección más estrictas compatibles con los Tratados, como, por ejemplo, valores 
límite inferiores. El artículo 153, apartado 3, del TFUE ofrece a los Estados miem-
bros la posibilidad de confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de 
estos últimos, la aplicación de las directivas adoptadas en virtud del apartado 2 del 
mismo, de forma que se respeten las disposiciones nacionales bien establecidas por 
la reglamentación en este ámbito.

De todo ello se desprende que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad 
establecido en el artículo 5, apartado 4, del TUE, la presente propuesta no excede 
de lo necesario para alcanzar los objetivos.

Instrumento elegido
El artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE dispone que podrán adoptarse, 

«mediante directivas», las disposiciones mínimas de protección de la salud y la se-
guridad de los trabajadores.

20. Véase el cuadro 4 del anexo 6, evaluación de impacto. 
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas con las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto
Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
Recientemente ha finalizado una evaluación ex post independiente de la Directi-

va (como parte del acervo en materia de salud y seguridad en el trabajo). Aparte de 
la complementariedad entre el Reglamento REACH y la Directiva, las cuestiones 
clave identificadas en esta evaluación quedan fuera del ámbito de aplicación de la 
propuesta, que se refiere específicamente a la modificación técnica de los anexos de 
la Directiva, más que a cuestiones políticas más amplias sobre su funcionamiento 
o pertinencia.

Consultas con las partes interesadas
Consulta en dos fases de los interlocutores sociales europeos de conformidad con 

el artículo 154 del TFUE
Para la presente propuesta legislativa en el ámbito de la política social, la Comi-

sión llevó a cabo una consulta en dos fases de los interlocutores sociales europeos, 
de conformidad con el artículo 154 del TFUE.

La primera fase de consulta acerca de la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la 
reproducción en el trabajo comenzó el 6 de abril de 2004.

De conformidad con el artículo 154, apartado 2, del TFUE, se invitó a los inter-
locutores sociales a expresar su opinión sobre la posible orientación de una acción 
de la UE en este ámbito. En esta primera fase se confirmó la necesidad de adoptar 
medidas a nivel de la UE con el fin de establecer mejores normas en toda la UE para 
hacer frente a las situaciones de exposición de los trabajadores. Todos los interlocu-
tores sociales que respondieron a la consulta21 subrayaron la importancia que daban 
a que se proteja a los trabajadores de los riesgos para la salud en este ámbito.

Pero, aunque todos los encuestados reconocieron la pertinencia de la legislación 
existente, sus posiciones divergían en cuanto a la estrategia y orientación de futuras 
actuaciones y los factores a tener en cuenta22.

La segunda fase de consulta, sobre el contenido de la propuesta, comenzó el 16 
de abril de 2007 con arreglo al artículo 154, apartado 3, del TFUE.

Los puntos específicos de la consulta fueron: 
– incluir los tóxicos para la reproducción (categorías 1A y 1B) en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2004/37/CE; 
– actualizar los valores límite correspondientes a los agentes químicos que figu-

ran en el anexo III de la Directiva 2004/37/CE; 
– incorporar los valores límite para más agentes químicos en el anexo III de la 

Directiva 2004/37/CE; 
– introducir criterios de establecimiento de valores límite para carcinógenos y 

mutágenos; 
– centrarse en los requisitos de formación e información.
La Comisión recibió respuestas de siete organizaciones europeas de interlocuto-

res sociales23. En sus respuestas, estas organizaciones reafirmaron su enfoque de la 

21. Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales de Europa (UNICE), el Centro Europeo de la Em-
presa Pública y de Empresas de Interés Económico General (CEEP), la Unión Europea del Artesanado y de la 
Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME), la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Confederación 
Europea de Cuadros (CEC), la Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores y Adobadores de la 
Unión Europea (COTANCE), la Confederación de Asociaciones Nacionales de Hoteles, Restaurantes y Cafés 
de Europa (HOTREC), la Federación Europea de Sindicatos de los Sectores de la Alimentación, la Agricultura 
y el Turismo y Ramas Afines (EFFAT), y la Red Sindical Europea de Peluquería y Belleza (UNI-Europa Hair 
& Beauty).
22. CISNET EMPL 8676 de 15 de junio de 2006.
23. Cuatro de las organizaciones patronales [BusinessEurope, EuroCommerce, la Asociación Europea del 
Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME) y la Industria Europea del Cemento], dos de las 
representantes de los trabajadores [la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Federación Europea de 
Trabajadores de la Madera y la Construcción (EFBWW)] y una organización autónoma [la Sociedad Británica 
de Higiene en el Trabajo (BOHS)].
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prevención de los riesgos laborales derivados de los carcinógenos y mutágenos en el 
trabajo, ya indicado en la primera fase de consulta.

Sus respuestas pueden resumirse así: 
– No había divergencias significativas en cuanto a las metodologías que deben 

utilizarse y los criterios por establecer para deducir los valores límite. La introduc-
ción de criterios para establecer los valores límite se consideraba, en general, po-
sitiva, pero debían formar parte de los criterios las evaluaciones de impacto socio-
económico y había que tener en cuenta los factores de viabilidad. Los interlocutores 
sociales consideraron que el CCSS tiene que desempeñar un papel importante en el 
establecimiento de los valores límite.

– Había consenso generalizado sobre la necesidad de aplicar con eficacia los 
requisitos de formación e información, como elemento clave de la política de pre-
vención.

– La revisión de los valores límite obligatorios debe examinarse a la luz de la 
aplicación del REACH y de la relación e interacción entre los valores límite y los 
niveles sin efecto, derivados (DNEL), establecidos en el marco de REACH para las 
sustancias peligrosas.

Si bien el proceso de consulta formal de los interlocutores sociales terminó en 
2007, la reunión del CCSS que se describe a continuación, a la que asistieron re-
presentantes de los Estados miembros y de los interlocutores sociales, sirvió para 
informar a las partes sobre las opciones relativas a los valores límite y para debatir 
abiertamente al respecto.

Al término del procedimiento preparatorio, la Comisión organizó el 21 de abril 
de 2016 una reunión con los interlocutores sociales para presentar el alcance pre-
visto y el enfoque del proyecto de Directiva. Todo ello se basó en la consulta en dos 
fases y en los detallados debates que tuvieron lugar en el CCSS sobre sustancias y 
valores límite específicos que se incluirán en los anexos de la Directiva.

Consulta del CCSS en el grupo tripartito «sustancias en el lugar de trabajo» (WPC)
Tras la consulta de los interlocutores sociales, la Comisión comunicó a los miem-

bros del WPC en la reunión de abril de 2008 su intención de proponer una revisión 
de la Directiva. En la reunión de marzo de 2011 se debatieron en profundidad los 
resultados del estudio encargado por la Comisión («el estudio IOM»24) basado en los 
proyectos de informe sobre sustancias concretas. Se celebraron otros debates sobre 
sustancias concretas en las distintas reuniones del WPC en 2011,25 201226 y 201327, 
que dieron lugar a que el pleno del CCSS adoptase un dictamen y dos dictámenes 
suplementarios en 201228 y 201329.30

24. Proyecto de investigación OIM P937/99, mayo de 2011 — Aspectos sanitarios, socioeconómicos y medio-
ambientales de las posibles modificaciones de la Directiva relativa a la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.
25. Reunión del WPC el 23 de marzo de 2011; Reunión del WPC el 15 de junio de 2011; Reunión del WPC el 
26 de octubre de 2011;
26. Reunión del WPC el 21 de marzo de 2012; Reunión del WPC el 6 de junio de 2012; Reunión del WPC el 
21 de noviembre de 2012.
27. Reunión del WPC el 6 de marzo de 2013; Reunión del WPC el 19 de junio de 2013; Reunión del WPC el 
2 de octubre de 2013;
28. Dictamen sobre el método y el contenido del proyecto de propuesta de la Comisión relativa a la modifi-
cación de la Directiva 2004/37/CE sobre los carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo. Adoptado el 
5.12.2012 (doc. 2011/12).
29. Dictamen suplementario sobre el método y el contenido del proyecto de propuesta de la Comisión relativa 
a la modificación de la Directiva 2004/37/CE sobre los carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo. Adop-
tado el 30.5.2013 (doc. 727/13).
30. Dictamen suplementario n.º 2 sobre el método y el contenido del proyecto de propuesta de la Comisión re-
lativa a la modificación de la Directiva 2004/37/CE sobre los carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo. 
Adoptado el 28.11.2013 (doc. 2016/13).
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El proceso de consulta condujo a que se diera apoyo a lo siguiente31: 
– incluir un reducido número de sustancias, generadas en procesos, en el ámbito 

de aplicación de la Directiva, añadiéndolas al anexo I; 
– revisar los actuales valores límite del anexo III a la luz de los datos científicos 

más recientes, y añadir otros valores límite para un reducido número de sustancias 
del anexo III, cuando así lo justifique la información disponible, incluidos los datos 
científicos y técnicos.

Los valores límite consensuados en el CCSS se recogen en la presente propuesta.

Reuniones con representantes del sector y de los trabajadores
Entre 2013 y 2015, los servicios de la Comisión se reunieron con representantes 

del sector y de los trabajadores afectados por sustancias específicas contempladas 
en la iniciativa32. La industria solicitó las reuniones con el principal objetivo de ob-
tener información sobre el proceso de modificación de la legislación, en general, y 
sobre la intención de la Comisión en cuanto a sustancias concretas, como la sílice 
cristalina respirable, el polvo de maderas duras o las fibras cerámicas refractarias.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
En el marco de la Directiva, al revisar los valores límite existentes o establecer 

otros nuevos se sigue un procedimiento específico, en el que se pide asesoramiento 
científico principalmente al SCOEL y se consulta al CCSS. La Comisión se remite 
asimismo a datos científicos de otras fuentes, que sean sólidos y de dominio público 
(por ejemplo, las monografías del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer o las conclusiones de los comités científicos que establecen valores límite 
nacionales).

El SCOEL se creó en virtud de la Decisión 2014/113/UE de la Comisión33 para 
evaluar los efectos en la salud de los agentes químicos en el trabajo. El trabajo del 
Comité consiste en apoyar de forma directa la actividad normativa de la UE en ma-
teria de salud y seguridad en el trabajo. El Comité genera conocimientos analíticos 
comparativos de calidad y garantiza que las propuestas, las decisiones y la política 
de la Comisión relativas a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
se basen en datos científicos sólidos. El SCOEL asiste a la Comisión, en particular, 
evaluando los últimos datos científicos disponibles y proponiendo límites de expo-
sición profesional para la protección de los trabajadores contra los riesgos químicos, 
que deben fijarse a nivel de la UE, con arreglo a la Directiva 98/24/CE del Consejo 
y a la Directiva.

Para la presente iniciativa, los servicios de la Comisión han recurrido a las re-
comendaciones disponibles del SCOEL sobre las correspondientes sustancias. Las 
recomendaciones del SCOEL se publican en internet34.

Tras las dos fases de consulta de los interlocutores sociales europeos, los servici-
os de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales publicaron el 25 de julio 
de 2008 una licitación por procedimiento abierto. Su objetivo es evaluar el impacto 

31. Los tres dictámenes aprobados por el CCSS contienen, en su caso, observaciones particulares de los gru-
pos de interés (interlocutores sociales y Estados miembros) que dan una visión general de sus respectivas posi-
ciones en los debates del grupo «sustancias en el lugar de trabajo» (WPC). En muchos casos no hay observacio-
nes particulares por haber consenso entre las tres partes. Por ello, los dictámenes finales del CCSS representan 
las opiniones de las partes interesadas representadas.
32. Las siguientes organizaciones, entre otras, debatieron de modo bilateral con los servicios de la Comisión 
sobre sustancias específicas contempladas en la iniciativa: NEPSi (Red europea de la sílice, constituida por 
asociaciones sectoriales europeas de trabajadores y empleadores); Euromines e IMA (Asociación de Minerales 
Industriales) en cuanto a la sílice; ECFIA (Asociación Europea de la Industria de Fibras Cerámicas) y Unifrax 
en cuanto a las fibras cerámicas refractarias (RCF); CEEMET (organización europea que representa los inte-
reses de las industrias del metal, la ingeniería y las industrias de base tecnológica) y Eurométaux en cuanto a 
metales como el cromo y el berilio; BeST (Beryllium Science & Technology Association) en cuanto al berilio. 
La Comisión también participó en las reuniones organizadas anualmente por la Dirección General de Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes con la industria del vidrio y la cerámica.
33. Decisión 2014/113/UE de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, por la que se crea el Comité Científico para 
los Límites de Exposición Profesional a Agentes Químicos y por la que se deroga la Decisión 95/320/CE de la 
Comisión (DO L 62 de 4.3.2014, p. 18).
34. https://circabc.europa.eu

https://circabc.europa.eu/
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social, económico y medioambiental de varias opciones de actuación para la protec-
ción de la salud de los trabajadores contra los riesgos derivados de una posible ex-
posición a carcinógenos químicos en el lugar de trabajo. El estudio IOM resultante 
contenía informes completos de veinticinco carcinógenos químicos y dos cuestiones 
políticas sobre la eficacia de las medidas de gestión del riesgo y de criterios basados 
en el riesgo para establecer valores límite de exposición profesional. Los resultados 
del estudio (informe de síntesis e informes de cada sustancia) constituyen la base de 
la evaluación de impacto de la presente propuesta35.

Evaluación de impacto
La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto36.
Se estudiaron las siguientes opciones de diferentes valores límite para cada uno 

de los trece agentes químicos: 
– Una hipótesis de base consistente en que la UE no tome más medidas para 

cada sustancia contemplada en esta iniciativa (opción 1).
– Adoptar los valores acordados por el CCSS (opción 2). Como ya se ha indi-

cado, el CCSS estudió para cada una de las trece sustancias los datos científicos y 
técnicos que figuraban en las recomendaciones disponibles del SCOEL, y emitió 
dictámenes sobre los valores límite que debían proponerse.

– En su caso, y en función de las características específicas de las sustancias, se 
estudiaron opciones complementarias con valores límite inferiores al del CCSS (en 
teoría, mayor protección de la salud de los trabajadores, opción 3) o superiores (en 
teoría, menor protección de la salud de los trabajadores, opción 4) para cada sustan-
cia. Estas opciones complementarias se extrajeron del estudio IOM, que las había 
establecido por este orden de preferencia: 

i) a partir de una recomendación disponible del SCOEL; 
ii) como reflejo de datos disponibles (por ejemplo, valores límite vigentes en el 

Estado miembro); o
iii) siguiendo recomendaciones del contratista (por ejemplo, valores límite exte-

riores a la UE). Cuando los datos disponibles no sustentaban el establecimiento de 
un valor límite inferior o superior al del CCSS, estas opciones fueron descartadas.

Por lo que se refiere al polvo respirable de sílice cristalina, las opciones 2, 3 y 
4 contemplaban la posibilidad de su inclusión en el anexo I de la Directiva, junto 
con el establecimiento de un valor límite para su fracción respirable en el anexo III.

También se estudiaron otras opciones, como las de prohibir la utilización de las 
sustancias, la autorregulación, los instrumentos de mercado, la reglamentación basa-
da en el REACH, unas directrices u otro apoyo a la aplicación de la Directiva. Por lo 
que respecta a la complementariedad entre el Reglamento REACH y la Directiva, el 
Tribunal General de la UE explicó recientemente, en un asunto actualmente recur-
rido37, el sentido del primer conjunto de condiciones establecidas en el artículo 58, 
apartado 2, del Reglamento REACH para que determinados usos o categorías de 
usos puedan quedar exentos de la autorización obligatoria; a saber: que, con arre-
glo a las disposiciones específicas existentes en la legislación de la UE y por las que 
se impongan requisitos mínimos sobre protección de la salud o del medio ambiente 
para el uso de la sustancia, el riesgo esté controlado de forma correcta, lo cual se 
aplica a varias Directivas de la UE, entre ellas la Directiva 2004/37/CE. El Tribunal 
General consideró que, en la medida en que la Directiva 2004/37/CE no se refiere a 
ninguna otra sustancia más que al benceno, al cloruro de vinilo monómero o a los 

35. Se presentan a continuación únicamente los enlaces a agentes químicos sujetos a la primera modificación 
de la Directiva. Informe de síntesis; Informe de síntesis; 1,2-epoxipropano1,3-butadieno,2-nitropropano; Acri-
lamida;  Bromoetileno; Cromo VI; Óxido de etileno; Hidracina; o-toluidina; Fibras cerámicas refractarias; Sí-
lice cristalina respirable; Serrines de maderas duras; Cloruro de vinilo monómero.
36. http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm #empl 
37. El 25 de septiembre de 2015, el Tribunal General de la UE dictó sentencia en el asunto T-360/13, Verein zur 
Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberfläc-
hentechnik eV (VECCO) y otros contra Comisión Europea.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
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serrines de maderas duras, para las cuales establece valores límite de exposición 
profesional, no puede ser considerada ni «específica» ni que imponga «requisitos 
mínimos» en el sentido del artículo 58, apartado 2, del REACH.

Además, los servicios implicados de la Comisión están colaborando con sus so-
cios en los correspondientes ámbitos técnicos y políticos para establecer orientaci-
ones en cuanto a la complementariedad entre el REACH y las directivas de salud 
y seguridad en el trabajo relativas a sustancias y, en particular, entre los conceptos 
de valor límite y de nivel sin efecto derivado (DNEL). Tanto la Comisión como los 
Estados miembros y los interlocutores sociales han considerado que las directivas 
de salud y seguridad en el trabajo son el marco legislativo de la UE apropiado para 
establecer valores límite armonizados que protejan a los trabajadores.

Se analizaron, para cada sustancia, las repercusiones socioeconómicas y medio-
ambientales de las distintas opciones de actuación38. El análisis se efectuó partiendo 
de la evaluación que en el estudio IOM se hace de los aspectos sanitario, socioeco-
nómico y medioambiental de las enmiendas de la Directiva que se proponen. La 
comparación de las opciones de actuación y la elección de la preferida se realizaron 
según los siguientes criterios: El dictamen científico (en particular, en su caso, las 
recomendaciones del SCOEL), la eficacia, eficiencia y consistencia. Se calculó la 
relación entre coste y beneficios para un período de 60 años, teniendo en cuenta la 
estimación de la futura carga del cáncer en ese mismo plazo, teniendo debidamente 
en cuenta el período de latencia del cáncer.

En el caso de determinados carcinógenos (como los compuestos de cromo VI, los 
serrines de maderas duras y el polvo de sílice cristalina) quedó claro un valor pre-
ferido. En otros casos (como el 2-nitropropano y la acrilamida) había poca diferen-
cia entre la hipótesis de base (no tomar medidas) y el establecimiento de un valor 
límite de la UE.

Se decidió, como opción de actuación, adoptar los valores acordados por el 
CCSS para las trece sustancias de la presente propuesta.

Repercusiones en los trabajadores: la presente propuesta debería conseguir evi-
tar que contraigan cánceres profesionales evitables, con su correlato de sufrimiento 
y enfermedad innecesarios. Además, la presente propuesta evitaría asimismo los 
siguientes costes sanitarios innecesarios: 

– polvo respirable de sílice cristalina: con el valor límite propuesto de 0,1 mg/m3 
se evitarán 99 000 casos de cáncer de aquí a 2069, lo que puede cuantificarse en un 
ahorro sanitario total de entre 34 000 y 89 000 millones EUR; 

– serrines de maderas duras: con el valor límite de 3 mg/m3 se ahorrarán entre 
12 y 54 millones EUR; 

– también se espera obtener ventajas introduciendo un valor límite de exposición 
de 0,025 mg/m3 para todos los compuestos de cromo VI.

Esto quiere decir que la aplicación de la opción preferida reduciría el cáncer y 
haría disminuir la carga económica derivada de la exposición de los trabajadores a 
sustancias peligrosas.

Repercusiones en los empresarios: desde el punto de vista económico es impor-
tante distinguir entre los costes que generan incentivos para mejoras en el ámbito de 
la salud y la seguridad y los que no. La ventaja que supone para las empresas intro-
ducir valores límite a escala de la UE consiste en que la propuesta las ayudará a ha-
cer frente a costes que de otra manera influirían negativamente en sus perspectivas 
a largo plazo en caso de incumplimiento.

Por lo que respecta a la mayoría de los carcinógenos, el impacto en los gastos de 
funcionamiento de las empresas (pymes incluidas) será mínimo, pues no necesitarán 
más que pequeños ajustes para alcanzar un cumplimiento pleno.

38. Véase la sección 5 de la evaluación de impacto para un análisis detallado de las diversas opciones de actu-
ación, sus ventajas e inconvenientes. 



BOPC 135
20 de maig de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 93 

La propuesta tampoco conlleva ninguna obligación suplementaria de informa-
ción ni incrementa la carga administrativa de las empresas.

Repercusiones en los Estados miembros o las autoridades nacionales: dados los 
importantes costes a los que tienen que hacer frente los trabajadores expuestos a sus-
tancias peligrosas, la propuesta también contribuiría a mitigar las pérdidas financi-
eras de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros. Desde un punto 
de vista económico, el alcance y la adecuación de los valores límite a escala de la 
UE es el determinante aislado más importante de la carga financiera de las enfer-
medades profesionales.

Los costes administrativos y de velar por el cumplimiento serán distintos en 
función de la situación actual de cada sustancia en cada Estado miembro, pero no 
deberían ser significativos. Además, al establecer valores límite a escala de la UE se 
elimina la necesidad de que las autoridades nacionales evalúen independientemente 
cada carcinógeno, lo que elimina una repetición superflua de tareas idénticas.

Partiendo de la experiencia acumulada gracias al trabajo del Comité de Altos 
Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC) y teniendo en cuenta cómo se vela 
por el cumplimiento en los diversos Estados miembros, es improbable que la intro-
ducción de nuevos valores límite en la Directiva tenga repercusiones en los costes 
globales de las visitas de inspección. Estas visitas están en su mayor parte previstas 
con independencia de la propuesta, y se basan mayormente en reclamaciones pre-
sentadas en un año concreto, según las estrategias de inspección que establece una 
autoridad determinada. A ello hay que añadir que la mera existencia de un valor lí-
mite deja claros los niveles de exposición aceptables, con lo cual se facilita la tarea 
de los inspectores en sus verificaciones.

Las autoridades podrían tener costes administrativos suplementarios para ofre-
cer al personal información y formación en cuanto a las novedades, y también para 
revisar las listas de comprobación del cumplimiento. Con todo, esos costes son des-
deñables comparados con los costes globales de funcionamiento de las autoridades 
nacionales competentes.

Una vez comparadas las distintas opciones y analizados los costes y los benefi-
cios, puede concluirse que la propuesta alcanza los objetivos propuestos con unos 
costes generales razonables, y que es apropiada.

La propuesta no tiene repercusiones medioambientales significativas.

Adecuación y simplificación de la normativa
Efecto en las pymes
La presente propuesta no contiene regímenes menos estrictos para las microe-

mpresas ni las pymes, ya que la Directiva no las exime de la obligación de elimi-
nar o minimizar los riesgos derivados de la exposición profesional a carcinógenos 
o mutágenos.

A escala nacional ya existen valores límite para muchas de las sustancias cubi-
ertas por la presente iniciativa, aunque difieran entre Estados miembros. El esta-
blecimiento de valores límite que plantea la presente propuesta no tendrá repercu-
siones en las pymes situadas o ubicadas en Estados miembros cuyos valores límite 
nacionales sean iguales o inferiores a los valores propuestos. No obstante, dados los 
mencionados diferentes valores límite, en algunos casos, y según lo que sea habitual 
en el sector, sí tendrá repercusiones económicas en los Estados miembros (y en los 
operadores económicos establecidos en su territorio) que actualmente tienen valores 
límite nacionales más elevados para las sustancias objeto de la propuesta.

Por lo que respecta a la mayoría de los carcinógenos, el impacto en los gastos 
de funcionamiento de las empresas (pymes incluidas) será mínimo, pues no necesi-
tarán más que pequeños ajustes para alcanzar un cumplimiento pleno. La propuesta 
tampoco conllevará ninguna obligación suplementaria de información, no incre-
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mentará la carga administrativa de las empresas ni tendrá costes medioambientales 
significativos.

Repercusiones en la competitividad de la UE y el comercio internacional
La prevención del riesgo y el fomento de unas condiciones más seguras y sa-

ludables en el lugar de trabajo son factores fundamentales no solo para mejorar la 
calidad del empleo y las condiciones laborales, sino también para promover la com-
petitividad. La buena salud de los trabajadores tiene un efecto positivo directo y me-
dible en la productividad y contribuye a mejorar la sostenibilidad de los sistemas de 
seguridad social. La aplicación de las disposiciones de la presente propuesta tendría 
consecuencias positivas sobre la competencia en el mercado único. La existencia de 
valores límite a escala de la UE eliminará la distorsión competitiva entre empresas 
localizadas en Estados miembros con distintos valores límite nacionales.

No debería tener consecuencias significativas sobre la competitividad externa 
de las empresas de la UE, ya que muchos de los valores que se proponen son simi-
lares a los de otros países39, concretamente los principales socios comerciales de la 
UE, como los Estados Unidos, Australia o Suiza40.

Impacto en los derechos fundamentales
Los objetivos de la propuesta son coherentes con los derechos fundamentales 

establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en particular su ar-
tículo 2 (derecho a la vida) y su artículo 31 (derecho a trabajar en condiciones justas 
y equitativas que respeten su salud, seguridad y dignidad).

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no exige nuevos recursos financieros ni de personal procedentes del 

presupuesto de la UE ni de órganos creados por la UE.

5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
En la propuesta se contempla vigilar el número de enfermedades profesionales y 

de casos de cánceres profesionales con ellas relacionados partiendo de las fuentes de 
información disponibles41, así como los costes debidos a cánceres profesionales que 
se les generan a los operadores económicos (por ejemplo, por pérdida de producti-
vidad) y a los sistemas de seguridad social.

Se evaluará la adecuada transposición. Dada la complejidad de los datos, se su-
giere aprovechar la próxima evaluación realizada de conformidad con el artículo 
17 bis, apartado 4, de la Directiva 89/391/CEE para establecer los valores de refe-
rencia que permitan evaluar la eficacia de la revisión de la Directiva. Esto parece 
razonable, ya que, dado el largo período de latencia hasta que aparecen los cánceres 
(entre 10 y 50 años), no será posible medir el impacto real de la revisión antes de 
transcurridos 15 o 20 años.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
Los Estados miembros deben enviar a la Comisión el texto de las disposiciones 

nacionales por las que se transpone la Directiva, así como una tabla de correspon-
dencias entre esas disposiciones y la Directiva. Es necesario disponer de informa-

39. Véase el cuadro 3 del anexo 6, evaluación de impacto. 
40. Por ejemplo, el valor límite propuesto para la exposición a los serrines de maderas duras es de 3 mg/m3, 
mientras que en Canadá y Australia es de 1 mg/m3. El valor límite propuesto para el cloruro de vinilo monó-
mero es de 1 ppm, y en los EE. UU. y Canadá también es de 1 ppm. Y el valor límite de 0,1 mg/m3 que se pro-
pone para el polvo respirable de sílice cristalina es el mismo establecido en los EE. UU., Australia y Canadá.
41. Entre dichas fuentes figuran datos sobre enfermedades profesionales que podría recabar Eurostat si son 
positivos los resultados del estudio de viabilidad en curso, y sobre otras afecciones y enfermedades laborales 
a tenor del Reglamento (CE) n.º 1338/2008; datos presentados, de conformidad con el artículo 17 bis de la Di-
rectiva 89/391/CEE, por los Estados miembros en sus informes nacionales sobre la aplicación del acervo de la 
UE en materia de salud y seguridad laboral; y datos, notificados por los empresarios a las autoridades nacio-
nales competentes de acuerdo con la legislación o las prácticas nacionales, de cánceres reconocidos resultantes 
de la exposición profesional a carcinógenos o mutágenos, de conformidad con el artículo 14, apartado 8, de la 
Directiva 2004/37/CE, y puestos a disposición de la Comisión de conformidad con el artículo 18 de la misma. 
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ción clara sobre la transposición de las nuevas disposiciones a fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la propuesta. La carga ad-
ministrativa adicional que supone la presentación de documentos explicativos no es 
desproporcionada (es puntual y no requiere la participación de muchas organizaci-
ones). Los documentos explicativos pueden redactarse de forma más eficaz por los 
Estados miembros.

Teniendo en cuenta lo que precede, conviene pedir a los Estados miembros que 
se comprometan a notificar las medidas de transposición en uno o varios documen-
tos que expliquen la relación entre las disposiciones de la Directiva y las partes cor-
respondientes de los instrumentos nacionales de transposición.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Artículo 1
El artículo 1 establece que la Directiva queda modificada mediante la inclusión 

en el anexo I de un nuevo punto 6, «trabajos que supongan exposición al polvo res-
pirable de sílice cristalina generado en un proceso laboral».

La sílice o dióxido de silicio (SiO2) es un óxido metálico del grupo IV presente 
en la naturaleza en forma tanto cristalina como amorfa. Las distintas formas de la 
sílice cristalina son: cuarzo α, cuarzo α, tridimita α, tridimita α, cristobalita α, cris-
tobalita α, keatita, coesita, stishovita y moganita42. La palabra «cristalina» empleada 
en el artículo 1 hace referencia a la ordenación espacial de las moléculas de  SiO2 
con patrones de repetición, por oposición a una disposición molecular no periódica, 
aleatoria, denominada amorfa. Las tres formas cristalinas de sílice más comunes 
en el lugar de trabajo son el cuarzo (n.º CAS43 14808-60-7), la cristobalita (n.º CAS 
14464-46-1) y la tridimita (n.º CAS 15468-32-3).

La expresión «polvo respirable de sílice cristalina» empleada en el artículo 1 se 
refiere a las partículas de polvo que llegan a los alvéolos.

Artículos 3 a 5
Los artículos 3 a 5 contienen las disposiciones habituales sobre transposición al 

Derecho nacional de los Estados miembros. En particular, el artículo 3 hace referen-
cia a la fecha de entrada en vigor de la Directiva.

Anexo 
La expresión «valor límite» que figura en el anexo está definida en el artículo 2, 

letra c), de la Directiva. Los valores límite abordan la exposición por vía inhalato-
ria, fijando una concentración máxima en el aire de una determinada sustancia por 
encima de la cual no debe exponerse a los trabajadores, por término medio, en un 
período determinado.

El valor límite para el polvo respirable de sílice cristalina se aplica a su «frac-
ción respirable».

Se asigna una notación «piel» a los valores límite de exposición profesional a los 
siguientes carcinógenos: la acrilamida, el óxido de etileno y la hidracina. Se asigna 
una notación «piel» a cada sustancia respecto de la cual el SCOEL ha evaluado que 
su absorción a través de la piel puede contribuir significativamente a la carga corpo-
ral total, por lo que puede tener efectos negativos en la salud. La asignación de una 
notación «piel» a un valor límite indica que existe la posibilidad de una absorción 
transcutánea importante. Los empresarios tienen la obligación de tener en cuenta es-
tas notaciones al evaluar los riesgos y al aplicar medidas de prevención y protección 
frente a un carcinógeno o mutágeno determinado, de conformidad con la Directiva.

42. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-14.pdf; IARC (1997); Silica, some sili-
cates, coal dust and paraaramid fibrils, IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum, 68: 1–475. PMID:9303953. 
43. Número de registro del Chemical Abstracts Service.

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-14.pdf
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2016/0130 (cod)

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (texto pertinente 
a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particu-

lar su artículo 153, apartado 2,
Vista la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 

abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relaci-
onados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 
(Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo), y en particular su artículo 17, apartado 1,44,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo45,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones46,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2004/37/CE tiene por objeto proteger a los trabajadores contra 

los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a carcinógenos 
o mutágenos en el lugar de trabajo y establece prescripciones mínimas a tal efecto, 
incluidos valores límite, sobre la base de los datos científicos y técnicos disponibles.

(2) Dichos valores límite deben revisarse cada vez que resulte necesario a la luz 
de los datos científicos.

(3) En el caso de algunos carcinógenos y mutágenos es preciso considerar otras 
vías de absorción, por ejemplo la transcutánea, para garantizar el mejor nivel posi-
ble de protección.

(4) El Comité Científico para los Límites de Exposición Profesional («el Comi-
té») asiste a la Comisión, en particular, evaluando los últimos datos científicos dis-
ponibles y proponiendo límites de exposición profesional para la protección de los 
trabajadores contra los riesgos químicos, que deben fijarse a nivel de la UE, con 
arreglo a la Directiva 98/24/CE del Consejo47 y a la Directiva 2004/37/CE. Para las 
sustancias o-toluidina y 2-nitropropano no se disponía de recomendaciones del Co-
mité, por lo que se tuvieron en cuenta otras fuentes de información científica, sufi-
cientemente consistentes y disponibles públicamente48 49.

(5) Existen pruebas suficientes de que el polvo respirable de la sílice cristalina es 
cancerígeno. Procede establecer, sobre la base de la información disponible, como 
los datos científicos y técnicos, un valor límite para el polvo respirable de la sílice 
cristalina. El polvo respirable de la sílice cristalina generado en un proceso laboral 
no está sometido a clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 

44. DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.
45. DO C , p. 
46. DO C , p. 
47. Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (decimocuar-
ta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 131 de 
5.5.1998, p. 11). 
48. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf y http://monographs.iarc.fr/ENG/Monogra-
phs/vol100F/mono100F-11.pdf
49. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf y http://monographs.iarc.fr/ENG/Mono-
graphs/vol71/mono71-49.pdf

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf
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Parlamento Europeo y del Consejo50. Procede, por tanto, incluir los trabajos que su-
pongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso 
laboral en el anexo I de la Directiva 2004/37/CE y establecer un valor límite para el 
polvo respirable de sílice cristalina («fracción respirable»).

(6) Las guías y las buenas prácticas establecidas mediante iniciativas del diálogo 
social, como el «Acuerdo sobre la protección de la salud de los trabajadores a través 
de la adecuada manipulación y el buen uso de la sílice cristalina y de los productos 
que la contienen» (NEPSi), son instrumentos útiles que complementan las medidas 
reglamentarias y, concretamente, apoyan la aplicación efectiva de valores límite.

(7) Conviene revisar, a la luz de los datos científicos más recientes, los valores 
límite establecidos en el anexo III de la Directiva 2004/37/CE para el cloruro de vi-
nilo monómero y los serrines de maderas duras.

(8) El 1,2-epoxipropano cumple los criterios para ser clasificado como carcinó-
geno (de categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que debe 
considerarse carcinógeno en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Sobre la base 
de la información disponible, como los datos científicos y técnicos, es posible de-
terminar claramente un nivel de exposición por debajo del cual no cabe esperar que 
este carcinógeno produzca efectos adversos. Procede, por tanto, establecer tal valor 
límite para el 1,2-epoxipropano.

(9) El 1,3-butadieno cumple los criterios para ser clasificado como carcinógeno 
(de categoría 1A) a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que debe con-
siderarse carcinógeno en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Sobre la base de la 
información disponible, como los datos científicos y técnicos, es posible determinar 
un valor límite para este carcinógeno. Procede, por tanto, establecer un valor límite 
para el 1,3-butadieno.

(10) El 2-nitropropano cumple los criterios para ser clasificado como carcinó-
geno (de categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que debe 
considerarse carcinógeno en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Sobre la base 
de la información disponible, como los datos científicos y técnicos, es posible deter-
minar un valor límite para este carcinógeno. Procede, por tanto, establecer un valor 
límite para el 2-nitropropano.

(11) La acrilamida cumple los criterios para ser clasificada como carcinógeno 
(de categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que debe con-
siderarse carcinógeno en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Sobre la base de la 
información disponible, como los datos científicos y técnicos, es posible determinar 
un valor límite para este carcinógeno. El Comité identificó la posibilidad de una 
absorción significativa de la acrilamida a través de la piel. Procede, por tanto, es-
tablecer un valor límite para la acrilamida y asignarle una notación que indique la 
posibilidad de su absorción significativa a través de la piel.

(12) Algunos compuestos de cromo VI cumplen los criterios para ser clasificados 
como carcinógenos de categoría 1A o 1B a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, 
por lo que deben considerarse carcinógenos en el sentido de la Directiva 2004/37/
CE. Sobre la base de la información disponible, como los datos científicos y técni-
cos, es posible determinar un valor límite para estos compuestos de cromo VI. Pro-
cede, por tanto, establecer un valor límite para los compuestos de cromo VI que son 
carcinógenos en el sentido de la Directiva 2004/37/CE.

(13) El óxido de etileno cumple los criterios para ser clasificado como carcinó-
geno (de categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que debe 
considerarse carcinógeno en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Sobre la base de 
la información disponible, como los datos científicos y técnicos, es posible determi-
nar un valor límite para este carcinógeno. El Comité identificó la posibilidad de una 
absorción significativa del óxido de etileno a través de la piel. Procede, por tanto, 

50. Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
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establecer un valor límite para el óxido de etileno y asignarle una notación que indi-
que la posibilidad de su absorción significativa a través de la piel.

(14) La o-toluidina cumple los criterios para ser clasificada como carcinógeno 
(de categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que debe con-
siderarse carcinógeno en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Sobre la base de la 
información disponible, como los datos científicos y técnicos, es posible determinar 
un valor límite para este carcinógeno. Procede, por tanto, establecer un valor límite 
para la o-toluidina.

(15) Algunas fibras cerámicas refractarias cumplen los criterios para ser clasifica-
das como carcinógenos de categoría 1B a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, 
por lo que deben considerarse carcinógenos en el sentido de la Directiva 2004/37/
CE. Sobre la base de la información disponible, como los datos científicos y técni-
cos, es posible determinar un valor límite para las fibras cerámicas refractarias que 
son carcinógenos en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Procede, por tanto, es-
tablecer un valor límite para estas fibras cerámicas refractarias.

(16) El bromoetileno cumple los criterios para ser clasificado como carcinógeno 
(de categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que debe con-
siderarse carcinógeno en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Sobre la base de la 
información disponible, como los datos científicos y técnicos, es posible determinar 
un valor límite para este carcinógeno. Procede, por tanto, establecer un valor límite 
para el bromoetileno.

(17) La hidracina cumple los criterios para ser clasificada como carcinógeno (de 
categoría 1B) a tenor del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que debe conside-
rarse carcinógeno en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Sobre la base de la in-
formación disponible, como los datos científicos y técnicos, es posible determinar 
un valor límite para la hidracina. El Comité identificó la posibilidad de una absor-
ción significativa de este carcinógeno a través de la piel. Procede, por tanto, estable-
cer un valor límite para la hidracina y asignarle una notación que indique la posibi-
lidad de su absorción significativa a través de la piel.

(18) Con esta modificación se refuerza la protección de la salud de los trabajado-
res en el lugar de trabajo.

(19) La Comisión ha consultado al Comité Consultivo para la Seguridad y la Sa-
lud en el Trabajo, creado mediante una Decisión del Consejo de 22 de julio de 2003. 
También ha llevado a cabo una consulta en dos fases de los interlocutores sociales 
europeos de conformidad con el artículo 154 del TFUE.

(20) La Directiva respeta los derechos y principios fundamentales consagrados 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su 
artículo 31, apartado 1.

(21) Los valores límite establecidos en la presente Directiva se revisarán de 
acuerdo con la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, en particular teniendo 
en cuenta la interacción entre los valores límite establecidos en la Directiva 2004/37/
CE y los niveles sin efecto, derivados (DNEL), que dicho Reglamento establece para 
las sustancias peligrosas.

(22) Dado que los objetivos de la presente Directiva, que son mejorar las condi-
ciones de vida y de trabajo y proteger la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
específicos de la exposición a carcinógenos, no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros y pueden lograrse mejor a escala de la UE, la 
UE puede adoptar medidas, conforme al principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5, apartado 3, del TUE. De acuerdo con el principio de proporcionalidad 
establecido en el artículo 5, apartado 4, del TUE, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar los objetivos.

(23) Dado que el presente acto es relativo a la salud de los trabajadores en el lugar 
de trabajo, el plazo de transposición debe ser de dos años.

(24) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2004/37/CE en consecuencia.
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Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2004/37/CE se modifica como sigue: 
1. En el anexo I, se añade el punto siguiente: 
«6. Trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina ge-

nerado en un proceso laboral».
2. El anexo III se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Di-

rectiva.

Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la pre-
sente Directiva a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas 
disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposicio-
nes de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 23.05.2016 al 10.06.2016).
Finiment del termini: 13.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 17.05.2016.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 17.05.2016, 
DSPC-C 124.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic 
de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
352-00172/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 26409).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.

Proposta de compareixença de Francesc Boronat i Sans, president 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
352-00173/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 26409).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.

Proposta de compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
352-00216/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 26718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.
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Proposta de compareixença de Joaquim Llimona Balcells, advocat i 
professor de dret comunitari europeu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
352-00217/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 26718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.

Proposta de compareixença de Susana Navas Navarro, catedràtica 
de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
352-00218/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 26718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.

Proposta de compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor 
de dret mercantil de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
352-00219/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 26718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.

Proposta de compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic 
de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
352-00220/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 26718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.
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Proposta de compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor 
titular de dret mercantil de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes
352-00261/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 26774).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.

Proposta de compareixença de Nicolás Nogueroles Peiró, registrador 
de la Propietat i professor de dret civil, amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes
352-00262/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 26774).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.

Proposta de compareixença de Salvador Durany Pich, professor de 
dret civil, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
352-00263/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 26774).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.

Proposta de compareixença de Sergi Marí Pons, coordinador de la 
Xarxa de Custòdia del Territori, amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
352-00279/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 26858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Mateu, en representació del 
Centre de Recerca i Assessorament d’Educació Viva, davant la 
Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre el model d’innovació 
educativa
356-00087/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 8, tinguda el 17.05.2016, DSPC-C 124.

Sol·licitud de compareixença de Maria Bellmunt, presidenta de 
la Coordinadora Catalana pel Reconeixement i la Regulació del 
Homeschooling, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi 
sobre el model educatiu pel qual treballa l’entitat
356-00089/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 8, tinguda el 17.05.2016, DSPC-C 124.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies perquè presenti l’informe sobre les persones immigrades en 
situació vulnerable
356-00166/11

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del GP JS, Noemí de la Calle Sifré, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Marta Ribas Frías, del GP CSP, Fernando 
Sánchez Costa, del GP PPC, Gabriela Serra Frediani, del GP CUP-CC (reg. 26399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 17.05.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno, en representació 
de l’Oficina de Vida Independent, davant la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre els treballs de l’entitat per al dret a 
la vida independent i a l’assistència personal de les persones amb 
diversitat funcional
356-00171/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 26543).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 17.05.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Infermeria i Salut Escolar davant la Comissió 
d’Ensenyament perquè expliqui els objectius i demandes de l’entitat
356-00172/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jéssica Albiach Satorres, juntament amb un altre diputat del GP CSP 
(reg. 26713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 17.05.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora 
Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió 
de Justícia perquè presenti les conclusions de l’informe «L’aïllament 
penitenciari a Catalunya des d’una mirada de defensa dels drets 
humans»
356-00174/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP (reg. 26790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Execució Penal 
a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre les línies d’actuació de la Direcció General
356-00175/11

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC (reg. 26859).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016.

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

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS (reg. 27069).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 17.05.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas, director de 
la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre el pla de treball de la Comissió 
Europea
356-00179/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS (reg. 27070).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 17.05.2016.

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

Compareixença de Jordi Matas Dalmases, catedràtic de ciència 
política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00062/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, 
tinguda el 17.05.2016, DSPC-C 126.

Compareixença d’Antoni Abat Ninet, catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat de Copenhaguen, davant la Comissió d’Estudi del 
Procés Constituent
357-00063/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, 
tinguda el 17.05.2016, DSPC-C 126.

Compareixença d’Encarna Bodelón González, directora del grup de 
recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00064/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, 
tinguda el 17.05.2016, DSPC-C 126.
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Compareixença de Carme Coll, experta del Servei Executiu de 
la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions 
Monetàries (SEPBLAC), davant la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00098/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.

Compareixença de Teresa Ribas i Algueró, directora de l’Agència 
Tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00099/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.

Compareixença de Jordi Mateu, en representació del Centre de 
Recerca i Assessorament d’Educació Viva, davant la Comissió 
d’Ensenyament per a informar sobre el model d’innovació educativa
357-00100/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 8, tinguda el 17.05.2016, 
DSPC-C 124.

Compareixença de Maria Bellmunt, presidenta de la Coordinadora 
Catalana pel Reconeixement i la Regulació del Homeschooling, 
davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre el model 
educatiu pel qual treballa l’entitat
357-00101/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 8, tinguda el 17.05.2016, 
DSPC-C 124.
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