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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 267/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 9/2015, sobre les aportacions de capital públic a Spanair
256-00055/10
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 4, 28.07.2016, DSPC-C 196

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 21 i 28
de juliol, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 9/2015, sobre les aportacions de capital públic a Spanair (tram. 256-00055/10).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2015, sobre les
aportacions de capital públic a Spanair.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 9/2015, sobre les aportacions de capital públic a Spanair.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, Oriol Amat i Salas

Resolució 268/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 11/2015, sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge,
corresponent al 2013
256-00056/10
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 4, 28.07.2016, DSPC-C 196

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 21 i 28
de juliol, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 11/2015, sobre l’Institut de
Diagnòstic per la Imatge, corresponent al 2013 (tram. 256-00056/10).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2015, sobre
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, corresponent al 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 11/2015, sobre l’Institut
de Diagnòstic per la Imatge, corresponent al 2013.
3. El Parlament de Catalunya acorda:
a) Requerir a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge que obri un expedient informatiu amb relació als sis proveïdors als quals fa referència el primer paràgraf del
punt 3.1.9 de l’Informe i que doni compte a la Comissió de la Sindicatura de Comptes del resultat del dit expedient informatiu.
b) Requerir a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge que resolgui de manera immediata els serveis adjudicats als quals fa referència el punt 3.1.12 de l’Informe i
1.10. Acords i resolucions
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que els adjudiqui d’acord amb la legislació vigent si s’entén que continuen essent
necessaris.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, Oriol Amat i Salas

Resolució 269/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 14/2015, sobre Aigües Ter Llobregat, corresponent al
2010 i al 2011
256-00058/10
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 4, 28.07.2016, DSPC-C 196

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 21 i 28
de juliol, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 14/2015, sobre Aigües Ter
Llobregat, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00058/10).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2015, sobre
Aigües Ter Llobregat, corresponent al 2010 i al 2011.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 14/2015, sobre Aigües
Ter Llobregat, corresponent al 2010 i al 2011, mentre no es dicti resolució judicial.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, Oriol Amat i Salas

Resolució 270/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la Música
Catalana, corresponent al període 2010-2013
256-00060/10
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 4, 28.07.2016, DSPC-C 196

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 21 i 28
de juliol, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la Música Catalana, corresponent al període 2010-2013 (tram. 25600060/10).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre
el Consorci del Palau de la Música Catalana, corresponent al període 2010-2013, i
acorda:
a) Sol·licitar al Consorci del Palau de la Música Catalana i a les administracions
consorciades que estudiïn alternatives jurídiques diferents a la unificació de la gestió
de les activitats i dels espais de les tres entitats –Consorci del Palau de la Música,
1.10. Acords i resolucions

8

BOPC 201
2 d’agost de 2016

Fundació OC-PMC i Associació Orfeó Català– en una fundació –la Fundació Orfeó - Palau de la Música Catalana–, ja que implica el traspàs de la gestió de l’activitat i dels edificis que integren el Palau de la Música Catalana a una entitat privada
que deixa sense control públic l’activitat que duia a terme el Consorci del Palau de
la Música Catalana.
b) Expressar la necessitat que els processos judicials contra l’antiga direcció del
Palau de la Música Catalana (coneguts com a cas Palau) es duguin a terme i se
n’emeti la sentència corresponent amb la màxima celeritat possible.
c) Instar a seguir les recomanacions que la Sindicatura de Comptes considera
que s’haurien d’aplicar amb caràcter immediat.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la Música Catalana, corresponent al període 2010-2013.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en coordinació amb el Ministeri
de Cultura i l’Ajuntament de Barcelona, a:
a) Assegurar que el Consorci del Palau de la Música Catalana i les administracions consorciades prenguin les mesures necessàries perquè els fons rescabalats pel
Jutjat d’Instrucció número 30 de Barcelona amb destinació al Palau de la Música
Catalana li siguin restituïts per la Fundació i l’Associació Orfeó Català, ja que són
quantitats lliurades a compte amb caràcter provisional fins que hi hagi una sentència en el procés penal.
b) Assegurar que el Palau de la Música Catalana registri comptablement les
quantitats rescabalades com un passiu, la qual cosa implica regularitzar amb càrrec
a Patrimoni l’import de 0,70 milions d’euros registrat com a ingrés els exercicis del
2010 i el 2011 i registrar un import deutor per les quantitats lliurades a l’Associació
Orfeó Català i a la Fundació (1,72 milions d’euros).
c) Assegurar que les administracions consorciades promoguin un marc de relacions entre les entitats integrants del Palau de la Música Catalana que s’ajusti a la
legalitat aplicable a les administracions públiques i que inclogui les mesures de control de la Fundació que garanteixin que els fons públics que s’hi aportin tinguin el
mateix nivell de control que si s’aportessin al Palau de la Música Catalana.
d) Assegurar que el Palau de la Música Catalana agilitzi la tramitació de l’expedient de revocació de l’aportació d’1,17 milions d’euros realitzada a la Fundació
l’any 2012. Cal tenir en compte que, si aquest import no fos recuperat, la pèrdua patrimonial que això implicaria per al Consorci del Palau de la Música Catalana deixaria els seus fons propis en una situació delicada.
e) Assegurar que les administracions públiques vetllin perquè la gestió de les
instal·lacions del Palau de la Música Catalana es desenvolupi amb el màxim respecte
als principis d’economia, eficiència i transparència en la gestió dels recursos públics.
4. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el
Consorci del Palau de la Música Catalana, corresponent al període 2010-2013 (tram.
256-00060/10), insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe i, amb
relació a la incorporació del Consorci al Conveni Tribanda que impedeix la fiscalització d’aquest ens, a fer les modificacions que calguin perquè la Sindicatura de
Comptes no la sostregui a la fiscalització.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, Oriol Amat i Salas
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Resolució 271/XI del Parlament de Catalunya, sobre la persecució
dels crims del franquisme
250-00530/11
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 10, 29.07.2016, DSPC-C 197

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 29 de juliol de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la persecució dels crims del franquisme
(tram. 250-00530/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, pel Grup
Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i pel
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 33939).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, com a part perjudicada, a personar-se com a acusació en la causa oberta a l’Argentina contra els crims del franquisme, instruïda per la jutgessa María Romilda Servini de Cubría, titular del jutjat
federal número 1 de Buenos Aires.
Palau del Parlament, 29 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió,
Germà Gordó i Aubarell
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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 llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
obligacions i els contractes
200-00002/11
TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS
Comissió de Justícia, 29.07.2016, DSPC-C 197

Compareixences d’organitzacions i grups socials tingudes davant la
Comissió de Justícia

El dia 28 de juny de 2016, DSPC-C 159
Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari (tram. 353-00100/11)
Compareixença de Susana Navas Navarro, catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 353-00102/11)
El dia 7 de juliol de 2016, DSPC-C 169
Compareixença de Francesc Boronat i Sans, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (tram. 353-00099/11)
Compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor de dret mercantil de la Universitat de Barcelona (tram. 353-00103/11)
Compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 353-00104/11)
El dia 29 de juliol de 2016, DSPC-C 197
Compareixença de Nicolás Nogueroles Peiró, registrador de la propietat i professor de dret civil (tram. 353-00105/11)
Compareixença de Sergi Marí Pons, coordinador de la Xarxa de Custòdia del
Territori (tram. 353-00107/11)
Aportacions per escrit d’organitzacions i grups socials

Aportació escrita de Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili (tram. 343-00001/11)
Compareixences d’organitzacions i grups socials decaigudes

Compareixença de Joaquim Llimona Balcells, advocat i professor de dret comunitari europeu de la Universitat de Barcelona (tram. 353-00101/11)
Compareixença de Salvador Durany Pich, professor de dret civil (tram. 35300106/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (de l’01.09.2016 al 21.09.2016).
Finiment del termini: 22.09.2016; 12:00 h.

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 29 de juliol de 2016, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei del llibre sisè
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 200-
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00002/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i els concordants del
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Jordi Orobitg i Solé
Grup Parlamentari de Ciutadans
José María Espejo-Saavedra Conesa
Grup Parlamentari Socialista
Rosa Maria Ibarra Ollé
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Benet Salellas i Vilar

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió,
Germà Gordó i Aubarell

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya
200-00010/11
TEXT PRESENTAT
Reg. 34151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 26 de juliol de 2016, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova l’Avantprojecte de llei de
creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i s’autoritza la consellera perquè el presenti al Parlament. Se sol·licita que es tramiti pel procediment d’urgència.»
I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 26 de juliol de 2016.
Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Preàmbul

La societat de la informació es configura com una plataforma global per a la lliure circulació de la informació, idees i coneixement, i els poders públics venen apostant clarament per la seva plena implantació, emprant cada dia més les eines que tant
les administracions com els prestadors de serveis posen a la seva disposició. L’ús
quotidià de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el tractament
de la informació que en fan les converteixen en elements essencials per a l’actual
desenvolupament econòmic i convivència social. La dependència, doncs, d’aquestes
tecnologies, sistemes i informació fa que esdevinguin bàsics per a garantir la continuïtat de les activitats, per a oferir seguretat jurídica en les accions del ciutadà i
el tràfic mercantil, així com per a garantir el progrés i desenvolupament social dels
ciutadans de Catalunya en aquesta societat de la informació.
3.01.01. Projectes de llei
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No obstant, el desenvolupament de la societat de la informació es troba afectat
per diversos reptes i amenaces que posen en perill la seva seguretat, i la interrelació i dependència de les infraestructures i serveis de comunicacions fan que la seva
protecció enfront ciberamenaces hagi esdevingut un pilar bàsic.
Tant a nivell nacional com internacional, es pot detectar que en els últims temps
l’activitat organitzada a la xarxa que té com a objectius perjudicar accions i serveis
públics de governs i d’empreses privades de rellevància notable s’ha vist incrementada exponencialment, així com l’impacte obtingut en les seves accions, arribant en
molts casos a afectar els serveis bàsics per al bon funcionament de les administracions i per a la ciutadania.
En els darrers temps, la bel·ligerància de les actuacions a la xarxa dirigides cap
a Catalunya, en general, i, concretament, cap a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i els seus serveis públics, fan necessari assumir una actuació decidida per
a la protecció de la informació, infraestructures i interessos de la Generalitat de Catalunya i de les persones i institucions públiques i privades de Catalunya.
L’evolució en la motivació i la complexitat dels ciberatacs està situant les infraestructures essencials del país com a objectiu. Aquestes infraestructures són necessàries per a garantir el correcte funcionament del Govern, de les administracions
públiques, i per a la protecció i el bon funcionament dels serveis bàsics de la ciutadania, entenent com a serveis bàsics aquells que garanteixen la seguretat i continuïtat social bàsica com, per exemple, els principals subministres o el suport a la mobilitat i la xarxa viaria. Per aquesta raó, cal garantir-ne la seva protecció i esdevé una
prioritat vetllar per la seva ciberseguretat.
Un dels principals objectius del servei públic de ciberseguretat és la necessitat
d’investigar ciberatacs en l’àmbit de les seves competències. Actualment no es disposa a Catalunya d’aquesta capacitat i resulta imprescindible per a garantir la correcta protecció de les persones públiques i privades en el territori de Catalunya i la
eficient coordinació amb els cossos de seguretat quan d’aquests incidents se’n puguin derivar conductes il·lícites. Aquesta capacitat serà un dels motius que permetran a més donar suport a les autoritats competents per a un millor exercici de les
seves funcions públiques a la xarxa. Aquest suport és imprescindible per a garantir
que les funcions d’aquestes autoritats es puguin dur a terme amb la major seguretat,
tant tècnica com jurídica, en l’àmbit de la societat de la informació.
Així, és necessari disposar d’un Equip de Resposta a Incidents (CSIRT) que ges
tioni els incidents de ciberseguretat que afectin al territori de Catalunya, i que
gaudeixi de les competències establertes a la normativa de la societat de la informació.
Per donar resposta a aquestes necessitats cal disposar, d’un organisme que, en
l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, vetlli per dur a terme les
funcions del servei públic de ciberseguretat i permeti garantir i augmentar el nivell
de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació a Catalunya. La seves funcions
han de basar-se en la implantació de mesures de protecció sobre la infraestructura
pública i els seus serveis, així com en la coordinació amb els proveïdors privats de
serveis de la societat de la informació per a l’assoliment dels seus objectius.
Actualment, la Generalitat de Catalunya compta amb la Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (CESICAT), que és una entitat sense ànim de
lucre que té per objecte l’establiment i seguiment dels programes i plans d’actuació
necessaris per a garantir una societat de la informació segura, operant un Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya, com a eina per a la generació d’un teixit
empresarial català d’aplicacions i serveis de seguretat TIC que sigui referent nacional i internacional. Les finalitats de les activitats i actuacions d’aquesta Fundació
són el foment i promoció de la seguretat TIC a nivell nacional, d’acord amb els plans
d’actuació que s’elaborin.
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La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, però, per la
seva forma jurídica, no pot exercir les funcions ni prestar el servei públic de ciberseguretat.
L’afectació dels atacs cibernètics esmentats anteriorment, dona fonament a la necessitat d’abordar aquesta matèria en l’àmbit de Catalunya per tal de dotar a la ciutadania, les empreses i les institucions del país d’un servei de ciberseguretat públic
encarregat de protegir-los i d’implementar actuacions i proporcionar informació per
a reduir l’impacte d’aquests atacs a Catalunya.
Així doncs, la present llei té com a finalitat la dissolució del CESICAT i la creació d’una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa la dret privat, a la qual se li atorguen aquestes funcions. D’aquesta manera, es garanteix que el
Govern disposi de les eines necessàries per a afrontar els riscos i amenaces que
planteja actualment la plena integració a la societat de la informació.
Aquest nou organisme podrà exercir, entre d’altres, les funcions següents: desenvolupar i liderar el servei públic de ciberseguretat necessari per a la protecció
del territori de Catalunya davant les amenaces actuals; coordinar la ciberseguretat
entre els diferents actors en l’àmbit de Catalunya com a responsable d’aquesta matèria; i garantir la ciberseguretat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
i del seu sector públic, i, si s’escau, de la resta d’entitats i institucions públiques
de Catalunya, dels ens locals, així com de les persones físiques i jurídiques situades
a Catalunya.
Davant dels riscos que la ciberseguretat planteja a Catalunya i a les seves institucions, el fet de no disposar d’aquesta figura impedeix la correcta gestió d’incidents
de caràcter global que els afecten i la coordinació dels esforços dels diferents equips
que en puguin tenir coneixement.
Per tal de garantir la necessària actualització i adequació de les mesures de protecció per a fer front a les amenaces s’encarrega al Govern l’elaboració i aprovació
dels corresponents plans d’actuació en matèria de ciberseguretat. La seva execució mitjançant l’Agència garantirà que es desenvolupin i apliquin les mesures necessàries per fer front a ciberatacs i ciberamenaces, reduint el risc i millorant els nivells
de ciberseguretat de la ciutadania, institucions i empreses a Catalunya.
Aquesta llei, modifica la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics
al sector públic de Catalunya, per tal d’adequar-la al que estableix la present llei.
La competència de la Generalitat per la creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ve donada per l’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
d’acord amb el qual correspon a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva
Administració, la competència exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans
i directius públics, el funcionament i l’articulació territorial, i les diverses modalitats
organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.
L’article 140.7 del mateix Estatut disposa que correspon a la Generalitat, d’acord
amb la normativa de l’Estat, la competència executiva en matèria de comunicacions
electròniques, que inclou en tot cas, promoure l’existència d’un conjunt mínim de
serveis d’accés universal.
D’acord amb l’article 121.1 a), correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç, que inclou en tot cas, l’ordenació administrativa del comerç electrònic.
De conformitat amb l’article 53 del mateix Estatut, els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d’impulsar l’accés a la
comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d’igualtat, en tots
els àmbits de la vida social, inclòs el laboral; han de fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les persones i no afectin negativament llurs drets, i han
de garantir la prestació de serveis per mitjà de les dites tecnologies, d’acord amb els
principis d’universalitat, continuïtat i actualització.
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D’altra banda, i d’acord amb l’article 49 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
els poders públics han de garantir la protecció de la seguretat i la defensa dels drets
i dels interessos legítims dels consumidors i usuaris.
La iniciativa respon també a la necessitat de donar compliment al mandat rebut
en la Moció 75/X, de 13.2.2014, del Parlament de Catalunya, en que insta al Govern
a adoptar la forma jurídica més adequada per a dur a terme les funcions assignades
al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), i garantir l’escrutini
públic i el control parlamentari de l’activitat d’aquest organisme, i en la Resolució
535/X, de 19.2.2014, del mateix Parlament, en la que insta al Govern a reconvertir
el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) en una agència governamental.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Creació, naturalesa jurídica i règim jurídic

1. Es crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a entitat de dret públic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia,
que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat, amb plena capacitat d’obrar
per al compliment dels seus fins, i amb plena autonomia orgànica i funcional, adscrita al departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per aquest llei i pels seus
estatuts, per l’Estatut de l’empresa pública catalana, i la resta de lleis i disposicions
que li són aplicables.
3. L’activitat de l’Agència s’ajusta, amb caràcter general, en les seves relacions
externes, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat
dels actes que impliquen l’exercici de potestats públiques, que se sotmeten al dret
administratiu. En les relacions amb el departament al qual s’adscriu l’Agència se
sotmet al dret administratiu.
Article 2. Objecte i funcions

1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per missió garantir la ciberseguretat en el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques i els sistemes d’informació.
2. També té per objectiu, l’execució de les polítiques públiques en matèria de ciberseguretat i en particular:
a) Assessorar i donar suport al Govern en l’elaboració dels plans de ciberseguretat que aquest ha d’aprovar i en la consecució dels objectius establerts als mateixos.
b) Executar els plans de ciberseguretat que en cada moment estiguin vigents.
c) Coordinar-se amb d’altres organismes en tot allò que es consideri necessari
per a la consecució dels objectius especificats en els plans de ciberseguretat.
3. En l’execució d’aquests objectius l’Agència podrà exercitar les seves funcions
en relació amb les persones físiques o jurídiques ubicades a Catalunya així com establir la col·laboració necessària amb els prestadors de serveis de la societat de la
informació i de comunicacions electròniques que prestin serveis o disposin d’infraestructura a Catalunya.
Les funcions de l’Agència són les següents:
a) Prevenir, detectar i respondre incidents de ciberseguretat a Catalunya, desplegant les mesures de protecció adients per donar resposta a les ciberamenaces i els
seus riscos inherents sobre infraestructures tecnològiques, sistemes d’informació,
serveis TIC i la informació que maneguen.
b) Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, establint la capacitat preventiva i reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels incidents de ciberseguretat que presentin afectació al territori de Catalunya, així com
les proves que es puguin organitzar en matèria de ciberseguretat i continuïtat. En
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que la
3.01.01. Projectes de llei
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conforma, l’Agència exercirà per mitjà de la prestació dels seus serveis les funcions
de planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat de la Generalitat de
Catalunya, coordinant amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació aquelles actuacions on el seu suport pugui ser requerit.
c) Exercir totes les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) competent a Catalunya previstes a la legislació vigent, en particular a la normativa de serveis de la societat de la informació, incloent la relació amb altres organismes de
ciberseguretat tant a nivell nacional com internacional, i la coordinació dels equips
de resposta a incidents de ciberseguretat (CSIRT) i CERT o entitats equivalents que
actuïn en el seu àmbit territorial. Així mateix, exercirà aquestes funcions com a
CERT del Govern de la Generalitat de Catalunya.
d) Actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualssevol autoritats
competents per a l’exercici de les seves funcions públiques, i, en particular, en les
tasques de lluita contra les conductes il·lícites, incloent-hi la intervenció directa i obtenció de prova electrònica.
e) Investigar i analitzar els ciberincidents i ciberatacs, entesos com accions dirigides a ocasionar algun perjudici sobre infraestructures tecnològiques, sistemes
d’informació, serveis TIC o la pròpia informació, en els quals intervingui per raó de
la seva competència per tal d’informar als òrgans competents sobre les causes i les
conseqüències dels incidents i sobre els danys produïts.
f) Recollir les dades adients de les entitats que gestionen serveis públics o essencials a Catalunya per tal de conèixer l’estat de la seguretat de la informació, informar-ne al Govern, i proposar les mesures adients tot duent a terme la gestió de riscos
en matèria de ciberseguretat.
g) Donar suport als responsables de la continuïtat dels serveis i infraestructures
TIC de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions públiques que ho requereixin.
h) Millorar el nivell de ciberseguretat de la ciutadania de Catalunya, organitzant
les activitats de difusió, formació i conscienciació adients als diferents col·lectius
destinataris, posant especial èmfasi als que presenten situacions de vulnerabilitat,
així com facilitant les eines i programes escaients.
i) Impulsar un clima de confiança i seguretat que contribueixi al desenvolupament de l’economia i la societat digital a Catalunya.
4. També són funcions de l’Agència, en l’àmbit del Govern i de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic dependent, les següents:
a) Impulsar i aprovar un marc de directrius i normes tècniques de seguretat de
compliment obligatori per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
dels organismes i entitats vinculats o dependents d’aquesta, per tal de garantir una
protecció eficaç, en particular enfront el cibercrim i els ciberatacs. En l’àmbit del
marc de directrius i normes tècniques per a la protecció dels sistemes d’informació
policials, l’Agència es coordinarà amb el departament competent en matèria de policia i seguretat pública.
b) Informar preceptivament, en els procediments d’elaboració de disposicions
normatives tramitades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria
de ciberseguretat i governança TIC.
c) Prestar els serveis materials i tècnics de ciberseguretat necessaris al Govern i
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i als organismes i entitats vinculats
o dependents d’aquesta.
d) Garantir la ciberseguretat en la prestació dels serveis d’identificació electrònica i d’identitat i confiança digital per part dels prestadors establerts a Catalunya o
que, en altre cas, ofereixin serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
i als organismes i entitats vinculats o dependents d’aquesta.
L’Agència col·laborarà amb els organismes judicials i policials d’acord amb allò
establert a la normativa vigent. En l’exercici de les seves funcions l’Agència actua16
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rà de forma coordinada amb els cossos policials i de seguretat pública, sens perjudici de les funcions pròpies del departament competent en la matèria. En especial,
l’Agència es coordinarà amb els cossos policials per a la ciberseguretat i protecció
dels sistemes d’informació policials, d’acord amb les competències que tenen reconeguda aquells en la matèria.
5. L’Agència establirà línies de col·laboració en l’àmbit de la ciberseguretat amb
els ens locals de Catalunya.
Capítol II. Estructura orgànica
Article 3

Els òrgans de govern de l’Agència són el Consell d’Administració i la direcció.
Article 4. El Consell d’Administració

Aquest s’integra per un mínim de sis membres i un màxim de deu, i l’han d’integrar necessàriament els membres següents:
a) El president o presidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del
departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una de les quals correspon a una persona amb
rang de secretari general, que tingui competència en matèria de ciberseguretat i societat digital i l’altra a un representant del Departament de la Vicepresidència, en el
supòsit que estigui creat aquest Departament dins el Govern
c) El secretari o secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya.
d) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’administracions locals.
e) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria
de seguretat pública.
f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació.
Els vocals del Consell d’Administració mencionats en l’apartat anterior tenen caràcter permanent. Els vocals a que fan referència les lletres d), e) i f) han d’ostentar
com a mínim el rang de director general, i són nomenats pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
El conseller o consellera competent en matèria de ciberseguretat i societat digital
pot proposar vocals, amb caràcter temporal, fins el nombre màxim de deu. Aquests
seran nomenats, si s’escau, pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
Aquests han de ser persones de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
relacionats amb els àmbits d’actuació i funcions de l’Agència. La durada del mandat
d’aquests vocals no pot ser superior als 4 anys.
Article 5. La direcció

El director o directora és designat lliurement pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Consell d’Administració qui ostentarà les potestats corresponents per a la seva contractació i separació, si s’escau.
Article 6. Estatuts

Correspon al Govern d’aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels
òrgans de govern; la composició i funcionament del Consell d’Administració i el
nomenament dels seus membres, i l’estructura orgànica interna i el règim de funcionament de l’Agència.
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Capítol III. Règim econòmic i financer, de contractació, personal
i control
Article 7. Règim econòmic i financer

1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya gaudeix d’autonomia financera que
estableix la normativa reguladora de les finances de la Generalitat.
2. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i drets que li són adscrits i
els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.
3. El recursos de l’Agència quedaran integrats per:
a) Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni i els productes i rendes
del mateix.
b) Els ingressos obtinguts per la realització d’activitats i prestació de serveis en
l’exercici de les competències i funcions a què es refereix aquesta llei i el seu desenvolupament reglamentari en matèria de ciberseguretat.
c) Les transferències que, en el seu cas realitzi el departament al qual resta adscrita amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
4. El pressupost de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és anual i únic, i
s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de
desembre.
5. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha d’ordenar la seva comptabilitat
de conformitat amb el règim establert per la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat de Catalunya, atenent a la forma jurídica de l’Agència.
Així mateix, el règim comptable aplicable es sotmetrà a les instruccions i normativa de desplegament que dicti la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 75 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de Finances públiques de Catalunya.
Article 8. Règim de contractació

1. La contractació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per la
normativa vigent en matèria de contractes de les administracions públiques. Als
efectes del que disposa l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
l’Agencia de Ciberseguretat de Catalunya te la condició de mitjà propi i servei tècnic de les institucions i els departaments en què s’estructura l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, els organismes i les entitats que en depenen i que tinguin
la condició de poder adjudicador. Podran encomanar a l’Agència la prestació dels
serveis de ciberseguretat, en el seu cas, d’acord amb el règim previst als documents
d’encomana, que com a mínim inclouran l’abast de l’encàrrec, la previsió dels costos
i els sistema de finançament.
2. L’òrgan de contractació de l’Agència és el director o directora.
Article 9. Règim de personal

El personal de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix pel dret laboral, sens perjudici de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de potestats
administratives. En l’exercici de les potestats administratives que corresponguin a
les funcions d’inspecció i control que dugui a terme l’Agència el personal funcionari
tindrà la consideració d’autoritat pública. Ostentarà aquesta consideració en particular, respecte de les funcions establertes a les lletres d) i e) de l’apartat 3 de l’article 2.
El personal es sotmetrà a la normativa de personal laboral de la Generalitat de
Catalunya.
Article 10. Règim de control

1. El control de caràcter financer de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té
per objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer i s’efectua pel procediment d’auditoria d’acord amb allò establert a l’article 71 del text refós de la Llei
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de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de
desembre.
2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya aprova anualment una memòria
d’activitats fetes durant l’exercici que lliura al Govern i al Parlament.
Capítol IV. Relació amb el departament d’adscripció.
Article 11. Contracte programa

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el departament d’adscripció, han d’establir un contracte programa de caràcter plurianual que ha d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius que s’han d’assolir, la previsió dels resultats que s’han d’obtenir en la gestió i
els instruments de seguiment, control i d’avaluació a què s’ha de sotmetre l’activitat
de l’entitat durant la vigència del contracte, així com la política de gestió dels recursos humans de l’Agència (règim retributiu, llocs de treball, etc.) necessaris per a
l’assoliment dels objectius establerts en aquest contracte, sens perjudici de la competència dels òrgans de govern de l’Agència per determinar les línies generals de
gestió dels seus recursos humans.
Disposicions addicionals
Primera. Adscripció a l’Agència dels béns de domini públic

S’adscriuen a l’Agència els béns de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que desenvolupa
l’Agència. Els béns de domini públic conserven aquesta naturalesa i les exempcions
fiscals i econòmiques que puguin tenir reconegudes. El decret d’aprovació dels Estatuts de l’Agència concretarà els béns objecte d’adscripció i el procediment mitjançant el qual es formalitzarà, que necessàriament haurà de reflectir la seva valoració
econòmica.
L’Agència se subrogarà en els drets i obligacions de contingut econòmic de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que desenvolupa l’Agència, la qual cosa es concretarà en el decret d’aprovació
dels Estatuts.
Segona. Cessió a l’agència dels actiu materials, personal i pressupost i
subrogació en els contractes i convenis

Per al compliment de les seves funcions la Fundació Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya cedeix a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya tots els
actius materials, personal i els recursos pressupostaris assignats a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. Per tal de procedir a aquesta cessió,
la fundació realitzarà els tràmits interns necessaris per a la seva execució des de
l’aprovació de la present llei, efectuant la Generalitat de Catalunya les modificacions
administratives i pressupostàries necessàries.
L’agència de ciberseguretat de Catalunya se subroga en els contractes i convenis
subscrits per la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.
L’Agència se subrogarà en la posició jurídica de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i de les entitats del seu sector públic per que fa als drets i obligacions
que li corresponguin en l’àmbit de les funcions que l’Agència assumeix, la qual cosa
es concretarà en el decret d’aprovació dels seus estatuts.
Disposició transitòria. Exercici de les funcions de la Fundació CESICAT
fins la constitució de l’Agència

Fins a l’efectiva constitució i completa posada en marxa de l’Agència, la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya seguirà exercint les seves
funcions a través dels mitjans tècnics, personals i actius propis.
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El personal laboral que en la data de constitució de l’Agència de ciberseguretat
de Catalunya, estigui prestant serveis a la Fundació Cesicat s’integrarà a l’Agència
pel mecanisme de successió d’empresa, en la forma prevista en la normativa laboral
corresponent.
Disposicions finals
Primera. Modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

1. Es modifiquen els punts següents de la Llei 29/2010:
S’afegeix una lletra, la e, a l’article 6.2 amb el següent literal:
«e) Garantir un nivell de ciberseguretat adequat en l’ús dels mitjans electrònics.»
S’afegeix una lletra, la g, a l’article 6.3 amb el següent literal:
«g) Garantir en l’àmbit del model català d’administració electrònica i en la prestació de serveis públics a la ciutadania per mitjans electrònics l’adequada seguretat
de la informació i determinar i aplicar el nivell adient de ciberseguretat del model
català d’administració electrònica.»
S’afegeix un apartat a l’article 7 amb el següent literal:
«5. L’Agència Catalana de Ciberseguretat s’encarregarà de planificar, gestionar i
controlar la ciberseguretat en la prestació dels serveis d’identificació electrònica i
d’identitat i confiança digital per part dels prestadors establerts a Catalunya o que,
en altre cas, ofereixin serveis al sector públic de la Generalitat de Catalunya.»
Segona. Constitució de l’Agència

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya s’ha de constituir, aprovar els estatuts
per part del Govern i les normes necessàries pel seu desplegament, en el termini
d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, així com adscriure a aquesta
els béns de domini públic.
Tercera. Dissolució de la fundació CESICAT

La Fundació CESICAT iniciarà el procediment de dissolució en el moment de
constitució de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i aquesta acceptarà els
béns, els drets i les obligacions que li cedeixi la Fundació.
Quarta. Autoritzacions

1. S’autoritza el Govern perquè porti a terme les modificacions pressupostàries i
patrimonials necessàries per a traspassar a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
els recursos indicats a les disposicions addicionals primera i segona.
2. S’autoritza als representants de l’Administració de la Generalitat en els òrgans
de govern de la Fundació CESICAT, a realitzar tots els actes que siguin necessaris
als efectes de de la seva dissolució i liquidació.
Cinquena. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
2. Acord del Govern de 19.7.2016, pel qual s’aprova la memòria preliminar de
l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
3. Avantprojecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
(versió inicial, entrada al Fòrum el 13.7.2016)
4. Memòria general de l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
5. Memòria d’impacte econòmic de l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
3.01.01. Projectes de llei

20

BOPC 201
2 d’agost de 2016

6. Certificat del director general de l’Assessoria Jurídica del Dept. de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
7. Annex del certificat del director general de l’Assessoria del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (expedient tramitat per aquest departament
en relació amb la proposta presentada pel Departament de la Presidència a l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
any 2016)
8. Informe de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
9. Nota de la Direcció General de la Policia sobre la creació de l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya
10. Informe jurídic
11. Avantprojecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
(versió 2, Consell Tècnic, apartat IV-A, de 19.7.2016)
12. Certificat del secretari del Govern del Consell Tècnic de 19.7.2016
13. Memòria de les observacions i al·legacions presentades (informes de la Direcció General de Patrimoni i Direcció General de la Policia)
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 34151).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2016.

Projecte de llei de modificacions urgents en matèria tributària
200-00011/11
TEXT PRESENTAT
Reg. 34152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 26 de juliol de 2016, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificacions urgents en matèria tributària, i s’autoritza el vicepresident del Govern perquè el presenti al Parlament. Se sol·licita que
tramiti en lectura única.»
I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 26 de juliol de 2016.
Projecte de llei de modificacions urgents en matèria tributària
Preàmbul

Aquesta llei recull determinades mesures en matèria tributària, l’aprovació de les
quals resulta urgent atès llur contingut i finalitat.
En total conté cinc articles que afecten l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, l’impost sobre successions i
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donacions, l’impost sobre el patrimoni i l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats; i també tasques de control tributari i lluita contra el frau.
En primer lloc, i pel que fa a l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, les modificacions obeeixen a la necessitat
d’adequar-lo a les regles del dret europeu en matèria d’ajuts d’Estat. En aquest sentit,
s’amplia el fet imposable al transport aeri de mercaderies; se suprimeix de la base
imposable el topall de 20.000 vols; i s’estableix un únic tipus de gravamen.
En segon lloc, pel que fa als impostos sobre el patrimoni i sobre successions i donacions, les modificacions que introdueixen els articles 2 i 3 permeten que els beneficis fiscals previstos per als patrimonis protegits constituïts d’acord amb la normativa estatal resultin també d’aplicació als constituïts d’acord amb el dret civil català.
També en l’àmbit de l’impost sobre successions i donacions s’amplia de nou el
termini (fins al 31 de desembre del 2017) per poder aplicar l’ajornament excepcional
a dos anys, concedit pels òrgans de gestió de l’Administració tributària, en els casos
de manca de liquiditat de l’herència.
A més, i en relació amb l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, s’estableix una bonificació en la modalitat d’actes jurídics documentats que grava l’escriptura pública de separació i divorci i d’extinció de parella estable, amb la finalitat d’incentivar que aquests tràmits es realitzin per la via notarial i
així descongestionar els jutjats.
Finalment, es regula la comunicació de dades amb transcendència tributària obtingudes per les administracions tributàries a l’Agència Tributària de Catalunya,
amb l’objectiu d’aconseguir un millor compliment de les competències en matèria
tributària de la Generalitat de Catalunya i, alhora, detectar incompliments tributaris
i impulsar la lluita contra el frau.
Article 1. Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera
produïda per l’aviació comercial

Amb efectes d’1 de gener de 2017 es modifica la Llei 12/2014, del 10 d’octubre,
de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació
comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda
per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear,
en els termes següents:
1. Es modifica l’article 2, que resta redactat de la manera següent:
«Article 2. Objecte
L’objecte de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial és gravar l’emissió d’òxids de nitrogen de les aeronaus
en vols comercials de passatgers i de mercaderies en els aeròdroms durant el cicle
LTO (landing and take-off), que comprèn les fases de rodada d’entrada a l’aeroport,
de rodada de sortida de l’aeroport, d’enlairament i d’aterratge, pel risc que provoca
en el medi ambient.»
2. Es modifica l’apartat 1 de article 3 que resta redactat de la manera següent:
«1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen
a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial l’emissió d’òxids de nitrogen de les
aeronaus en vols comercials de passatgers i de mercaderies durant el cicle LTO en
aeròdroms pertanyents a municipis declarats zones de protecció especial de l’am
bient atmosfèric per la normativa vigent.»
3. Es modifica l’article 6 que resta redactat de la manera següent:
«Article 6. Base imposable
1. La base imposable de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial és constituïda per la quantitat, en quilograms,
d’òxids de nitrogen emesa durant el cicle LTO de les aeronaus durant el període impositiu.
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2. A l’efecte de determinar la base imposable d’aquest impost, s’han d’aplicar
els factors d’emissió que determina la guia d’inventaris d’emissions EMEP/EEA, de
l’Agència Europea de Medi Ambient. En el cas dels helicòpters, els factors d’emissió
aplicables són els que estableix l’Oficina Federal d’Aviació Civil de Suïssa.
3. La base imposable d’aquest impost es calcula amb la fórmula següent:
BI = NV x FE mitjà
On:
– BI és la base imposable.
– NV és el nombre de vols (enlairaments) efectuats durant el període impositiu.
– FE mitjà és el factor d’emissió mitjà, expressat en quilograms.
4. El factor d’emissió mitjà es calcula amb la fórmula següent:
FE mitjà = BI teòrica / NV
On:
– BI teòrica és el resultat de sumar les bases imposables parcials que resulten de
multiplicar, per cada model d’aeronau del contribuent, el nombre de vols anuals pel
factor d’emissions d’òxids de nitrogen corresponent a aquell tipus d’aeronau.
– NV és el nombre de vols (enlairaments) efectuats durant el període impositiu.»
4. Es modifica l’article 7 que resta redactat de la manera següent:
«Article 7. Tipus impositiu i quota íntegra
1. El tipus impositiu és de 2,5 euros per quilogram d’òxids de nitrogen.
2. La quota íntegra s’obté de multiplicar la base imposable pel tipus impositiu.»
Article 2. Impost sobre successions i donacions

Es modifica la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions en els termes següents:
1. Es modifica l’article 56 que resta redactat de la manera següent:
«Article 56. Supòsit d’aplicació
1. En la part de les aportacions a patrimonis protegits de discapacitats que, en
tant que excedeixi l’import màxim fixat per llei per tenir la consideració de rendiments del treball del discapacitat, quedi gravada per l’impost sobre successions i donacions com a transmissió lucrativa entre vius, es pot aplicar en la base imposable
una reducció del 90 % de l’import excedent, sempre que les aportacions compleixin
els requisits i les formalitats que determina la Llei de l’Estat 41/2003, del 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d’enjudiciament civil i de la normativa tributària amb
aquesta finalitat.»
2. La mateixa reducció és aplicable, en els termes establerts en l’apartat anterior,
en el cas que les aportacions es realitzin a favor de patrimonis protegits constituïts
a l’empara de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
3. Es modifica la disposició transitòria segona que resta redactada de la manera
següent:
«Amb caràcter excepcional, l’ajornament que concedeixin els òrgans de gestió
de l’Administració tributària en virtut de l’article 73.1 pot ésser de fins a dos anys en
el cas de les quotes de l’impost sobre successions i donacions corresponents a fets
imposables meritats en el període que va de l’1 d’agost de 2009 al 31 de desembre
de 2017.»
Article 3. Impost sobre el patrimoni

Es modifica l’article 2 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:
«Article 2. Bonificació dels patrimonis protegits de contribuents amb discapacitat
1. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2004, si entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable n’hi ha que
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formen part del patrimoni protegit de la persona contribuent constituït a l’empara
de la Llei de l’Estat 41/2003, del 18 de novembre, de protecció patrimonial de les
persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d’enjudiciament
civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, la persona contribuent es pot
aplicar una bonificació del 99 % en la part de la quota que proporcionalment correspongui als dits béns o drets.
2. La mateixa bonificació és aplicable als béns o drets de contingut econòmic
que formin part del patrimoni protegit constituït a l’empara de la Llei 25/2010, del
29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.»
Article 4. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. Bonificació per l’escriptura pública de separació i divorci
i d’extinció de parella estable

1. Gaudeix d’una bonificació del 100 per 100 de la quota gradual de l’impost sobre actes jurídics documentats que grava l’escriptura pública atorgada pels cònjuges
en què acorden la seva separació o divorci de mutu acord, en els que regula la llei.
2. La mateixa bonificació s’aplica a les escriptures públiques que documenten
l’extinció de comú acord de la parella estable formalitzada pels convivents, d’acord
amb l’article 234-4 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona
i la família, aprovat per la Llei 25/2010, del 29 de juliol.
Article 5. Subministrament de dades tributàries

S’afegeix un apartat 4 a l’article 132 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, amb el text següent:
«4. Les dades amb transcendència tributària que han estat obtingudes per una
administració pública per a l’exercici de les seves funcions en matèria de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs com a conseqüència de delegacions
de competències o encàrrecs de gestió efectuats per ajuntaments catalans poden
ser comunicades per aquella directament a l’Agència Tributària de Catalunya, quan
aquesta, d’acord amb el que preveu la legislació tributària, les sol·liciti a l’efecte del
compliment d’obligacions fiscals en l’àmbit de les seves competències».
Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Antecedents del Projecte de llei

1. Antecedents
Certificat del director de l’AJ amb la documentació que formava part de l’expedient del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives i del sector públic i que
s’inclouen a l’expedient del nou Projecte de llei:
– 1. Propostes de la Direcció General de Tributs i Joc.
– 2. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
– 3. Dictamen del CTESC
– 4. Informe de l’Institut Català de les Dones
2. Acord del Govern de 19.7.16, que aprova la Memòria preliminar
3. Memòria general
4. Memòria d’avaluació d’impacte
5. Informe jurídic
6. Informe de la Direcció General de Pressupostos
7. Certificat Consell Tècnic
8. Petició tramitació lectura única
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Escrit del secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia
i Hisenda sol·licitant al secretari del Govern la tramitació parlamentària en lectura
única.
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 34152).
D’acord amb l’article 135.1 del Reglament, s’admet a tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2016.

Projecte de llei de modificació de la Llei 5/1986, del 17 d’abril, de
creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
200-00012/11
TEXT PRESENTAT
Reg. 34153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 26 de juliol de 2016, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de
creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i s’autoritza el vicepresident del Govern perquè el presenti al Parlament. Se sol·licita que es tramiti
en lectura única.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 26 de juliol de 2016.
Projecte de llei de modificació de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de
creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.
Preàmbul

L’Estatut d’autonomia de Catalunya en el seu article 141.1 atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència en exclusiva en matèria de joc, apostes i casinos,
si l’activitat es desenvolupa exclusivament a Catalunya.
Transcorreguts trenta anys des de l’aprovació de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de
creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i amb la finalitat
d’adaptar el seu contingut a la doctrina derivada de les sentències del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea que, amb caràcter general i respecte de les activitats en
els mercats regulats, estableix la necessitat de separació entre els òrgans reguladors
i els operadors, és necessari modificar aquesta Llei, per tal d’ajustar les funcions
de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat per raó de l’aplicació la
doctrina esmentada. Així mateix, s’introdueixen petites modificacions per tal de
simplificar l’estructura organitzativa de l’entitat i refermar el seu caràcter d’entitat
operadora.
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En virtut d’això, i d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 4/1985, del 29
de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, s’aprova aquesta Llei.
Article únic. Modificació de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

Es modifica la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat, en els termes següents:
U. L’article 2 passa a tenir el text següent:
«Article 2.
L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat té al seu càrrec l’organització, la gestió, en qualsevol de les modalitats admeses en dret, i la comercialització
dels jocs que les disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat, i també
la recaptació per compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d’aquesta
activitat i el pagament dels premis que s’estableixen. Així mateix, l’Entitat pot fer
les activitats i els serveis que se li encomanen relacionats amb els jocs i les apostes.»
Dos. L’article 3 passa a tenir el text següent:
«Article 3
3.1. L’òrgan rector de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat és
el Consell d’Administració, que exerceix funcions directives. La seva composició és,
com a mínim, de cinc membres i, com a màxim, de set. El president o presidenta ha
de ser la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de joc, llevat que hi hagi una secretaria sectorial en aquesta matèria, supòsit en
el qual la presidència recau en la persona titular d’aquesta secretaria sectorial. Els
vocals han d’ésser nomenats i cessats lliurement pel Govern, i un d’ells ha de ser un
representant del departament competent en matèria de benestar social.
3.2. Són facultats del Consell d’Administració vetllar per la correcta actuació i
gestió de l’Entitat i li correspon exercir les funcions següents:
a) Aprovar l’avantprojecte de pressupost anual de l’Entitat i elevar-lo al titular del
departament competent en matèria de jocs i apostes a l’efecte que preveu l’article
15 del text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública
catalana.
b) Aprovar el pla d’activitats, la memòria, el balanç i els comptes de resultats de
l’Entitat.
c) Elaborar un informe anual per al departament competent en matèria de jocs
i apostes.
d) Aprovar les propostes de modificació de la plantilla de l’Entitat i elevar-les
al titular del departament competent en matèria de joc i apostes a l’efecte del que
disposa l’article 5.f del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de refosa dels preceptes vigents a Catalunya en matèria de funció pública, pel que fa a l’aprovació per
part del Govern de les relacions dels llocs de treball.
e) Acordar l’exercici de les accions judicials i administratives de qualsevol tipus,
la interposició de recursos i, en general, la defensa dels interessos i els drets de l’Entitat en qualsevol mena de procediment.
3.3. Sota les directrius del Consell d’Administració, hi actua el director o directora de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a qui corresponen
les funcions executives i de gestió ordinària de l’Entitat que es determinin per reglament. El director o directora no té la condició d’alt càrrec, si bé se li aplica el règim
d’incompatibilitats d’aquests, i està sotmès a la relació laboral de caràcter especial
d’alta direcció, proveït conforme amb els principis de mèrit, capacitat, idoneïtat, i
mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència.»
Disposició transitòria

Mentre no s’aprovi el reglament de desplegament, el conseller/a delegat/da continua formant part del Consell d’Administració de l’Entitat amb les funcions esta3.01.01. Projectes de llei
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blertes a l’article 8 del Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura
i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i no és
d’aplicació el que es disposa a l’article 3.3, en la redacció donada per aquesta Llei.
Disposicions finals
Primera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Segona. Desplegament de la Llei

El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
n’ha d’aprovar el Reglament de desplegament.
Antecedents del Projecte de llei

1. Antecedents
Certificat del director de l’AJ amb la documentació que formava part de l’expedient del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives i del sector públic i que
s’inclouen a l’expedient del nou Projecte de llei:
– 1. Propostes de la Direcció General de Tributs i Joc.
– 2. Informe de la Intervenció General
– 3. Informe de la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració
– 4. Dictamen del CTESC
– 5. Informe de l’Institut Català de les Dones
2. Acord del Govern de 19.7.16, que aprova la Memòria preliminar.
3. Memòria general
4. Memòria d’avaluació d’impacte
5. Informe Direcció General de Pressupostos
6. Informe Direcció General del Patrimoni
7. Informe de la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració
8. Informe jurídic
9. Certificat Consell Tècnic
10. Petició tramitació lectura única
Escrit del secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia
i Hisenda sol·licitant al secretari del Govern la tramitació parlamentària en lectura
única.
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 34153).
D’acord amb l’article 135.1 del Reglament, s’admet a tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2016.
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Projecte de llei de pròrroga del Pla Serra Húnter
200-00013/11
TEXT PRESENTAT
Reg. 34171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 26 de juliol de 2016, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Empresa i Coneixement, s’aprova l’Avantprojecte de
llei de pròrroga del Pla Serra Húnter, i s’autoritza el conseller perquè el presenti al
Parlament. Se sol·liciti que es tramiti en lectura única.»
I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 26 de juliol de 2016.
Projecte de llei de pròrroga del Pla Serra Húnter
Exposició de motius

En exercici de les competències estatutàriament reconegudes en matèria d’universitats, i d’acord amb el mandat del Parlament que preveu la disposició final segona de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), el model
català de personal docent i investigador s’ha fonamentat en les figures contractuals
de la LUC i s’ha desenvolupat a través del Pla Serra Húnter, aprovat per l’Acord del
Govern de la Generalitat d’1 d’agost de 2003, amb la finalitat de promoure en les
universitats les figures de catedràtic/a contractat/ada i de professorat agregat.
En una segona etapa, en el marc del que estableix la disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i amb
l’objectiu de fomentar, en les universitats públiques catalanes que s’hi acullin, la
contractació de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals, el Govern, mitjançant l’Acord de 3
de juliol de 2012, aprova el Pla Serra Húnter per al període 2012-2015, i en concreta
les característiques.
El Pla Serra Húnter s’emmarca en el model de personal acadèmic que el Govern
de la Generalitat promou per reforçar la internacionalització de les universitats públiques catalanes. Atès que el 31 de desembre de 2015 va finalitzar la vigència del
pla, cal prorrogar-lo per tal de mantenir i consolidar el compromís del sistema universitari català amb la captació i la retenció de talent del professorat universitari,
així com per potenciar la incorporació de personal docent i investigador a les universitats públiques a través de les figures contractuals previstes per la Llei d’universitats de Catalunya.
Aquesta llei s’estructura en un article únic –que estableix la pròrroga del Pla Serra Húnter fins a l’any 2030, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2016– i
en dues disposicions finals. La primera disposició habilita el Govern per determinar
les característiques del Pla i el conseller competent en matèria d’universitats per formalitzar els convenis amb les universitats, i la segona en preveu l’entrada en vigor.
Aquesta llei s’empara en la competència compartida de la Generalitat, sens perjudici de l’autonomia universitària, relativa a la regulació del règim del professorat
docent i investigador contractat i funcionari (article 172.2.e) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), i en la competència compartida relativa a l’avaluació i el
garantiment de la qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari, i també
del personal docent i investigador (article 172.2.f de l’EAC).
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Article únic. Pròrroga del Pla Serra Húnter

El Pla Serra Húnter aprovat pel Govern de la Generalitat l’1 d’agost de 2003,
d’acord amb l’apartat 3 de la disposició final segona de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, amb les adaptacions introduïdes a l’apartat 2 de
la disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, es prorroga fins al 2030, amb efectes des de l’1 de gener de 2016.
Disposició final Primera. Habilitació del Govern i del conseller
competent en matèria d’universitats

1. S’autoritza el Govern a adoptar els acords necessaris per concretar les característiques del Pla i a efectuar-ne, si escau, les adaptacions posteriors oportunes.
2. S’autoritza el conseller del departament competent en matèria d’universitats a
formalitzar amb les universitats públiques els convenis de col·laboració per al desenvolupament del Pla.
Disposició final Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Antecedents del Projecte de llei

0. Text del projecte de llei, rubricat pel conseller.
1. Certificat del Govern de 26 de juliol de 2016.
2. Acord del Govern de 19 de juliol de 2016, pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei.
3. Versions de l’Avantprojecte de Llei
– Versió de 19.7.2016 (text vist al CT)
– Versió de 22.7.2016, amb correccions lingüístiques (aprovat al Govern de
26.7.2016).
4. Memòria general, de 19 de juliol de 2016.
5. Memòria d’avaluació d’impacte, de 19 de juliol de 2016.
6. Informe jurídic preliminar, de 19 de juliol de 2016.
7. Diligència del director general de l’Assessoria Jurídica del Departament de
la Vicepresidència i d’Hisenda, de 15 de juliol de 2016, respecte a la documentació
següent:
– Escrit de la Intervenció General de la Generalitat, de 21 d’abril de 2016.
– Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 22 d’abril de 2016.
– Informe de la Direcció General de la Funció Pública del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, de 2 de maig de 2016.
– Informe de l’Institut Català de les Dones, de 20 de maig de 2016.
– Dictamen 4/2016, de 17 de maig, del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya.
8. Certificat, conforme el Consell Tècnic de 19 de juliol de 2016 ha vist la iniciativa per a la seva elevació al Govern.
9. Tràmit d’audiència: Certificat de la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, conforme la Junta del CIC de 9 de juny de 2016 va informar la
proposta.
10. Informe jurídic final, de 21 de juliol de 2016.
11. Ofici del secretari general del Departament d’Empresa i Coneixement sol·licitant el tràmit de lectura única, de sortida 26 de juliol de 2016.
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.
Fascicle segon
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 33835; 33854; 33921).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.09.2016; 12:00 h.

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de
préstec
202-00032/11
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 33952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33952)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei d’accés als llibres de text
per mitjà d’un sistema de préstec (tram. 202-00032/11).
Esmena 1, GP JS
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i
discriminació
202-00033/11
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 34020; 34026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 34020)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació (tram. 202-00033/11).
Esmena 1, GP PPC
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34026)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei integral contra totes les
formes d’odi i discriminació (tram. 202-00033/11).
Esmena 1, GP JS
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les
persones en situació de dependència
202-00036/11
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 33990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33990)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures urgents per
a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a
l’atenció a les persones en situació de dependència (tram. 202-00036/11).
Esmena 1, GP JS
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les actuacions per al desenvolupament
del conjunt del canal Segarra-Garrigues
250-00511/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 33667; 34156).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la constitució del grup de treball sobre
la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges
250-00512/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 33668; 33714; 34157).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un fitxer de periodistes
per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra
250-00514/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 33669; 34172).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del
CAP Pubilla Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00515/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33670).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre Desokupa
250-00516/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 33671; 33715; 34173).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la retirada d’amiant de les instal·lacions
escolars
250-00517/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 33672; 33716).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la formació dels
agents del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00518/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 33673; 33717; 34174).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la participació dels agents del Cos de
Mossos d’Esquadra en els processos d’adquisició de material
250-00519/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 33674; 33718; 34175).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les infraestructures
250-00520/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 33675; 34158).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic precoç del
càncer
250-00521/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33676).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la preparació de la temporada alta
d’estiu en el sector del transport aeri
250-00522/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33677).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la dotació de l’Institut Montserrat
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires, amb una unitat de suport a
l’educació especial
250-00523/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 33678; 33719).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el decret de plantilles docents i la
provisió de places
250-00524/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 33679; 33720).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona
250-00525/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 33680; 34176).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de la inversió i la plantilla
d’Adif a la província de Tarragona
250-00526/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 33681; 33721).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’alletament matern
250-00527/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 33722).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de
substitució valvular aòrtica per via percutània en la cartera de
serveis del Servei Català de la Salut
250-00528/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 33682; 33996).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la paralització del traspàs de
competències dels serveis de diagnòstic per la imatge de l’Institut
Català de la Salut a l’empresa Institut de Diagnòstic per la Imatge
250-00529/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33683).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat privada
250-00542/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 33869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre
la seguridad privada, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

Es conveniente que la seguridad privada colaborare con la seguridad pública,
adoptando medidas de control de la seguridad pública sobre la privada. Debe destacarse que la ratio de vigilantes de seguridad privada en Catalunya es de 1/600, cuando en Alemania es de 1/484, en Francia 1/437, y en Reino Unido 1/170.
La Ley 10/2007 de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya señala que la
finalidad del ISPC es la formación de los miembros de los Servicios de Seguridad
públicos o privados, prevención y extinción de incendios y salvamentos, emergencias, de protección civil y vigilancia, control y protección ambientales, así como la
creación, gestión, difusión y aplicación del conocimiento técnico para seleccionar,
promover y desarrollar los colectivos profesionales y la promoción del estudio y la
investigación en el ámbito de la seguridad.
El artículo 106 de la Ley 11/2011 de 29 de diciembre de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa establece que, «corresponde al
ISPC homologar los programas formativos de los centros de formación de personal
de Seguridad privada de acuerdo con la legislación. El Instituto puede cumplir actividades de formación previa y formación permanente del personal de la Seguridad
privada. Sin perjuicio de estas competencias corresponde a la Dirección General
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competente en materia de Seguridad privada autorizar los centros de formación de
personal de la Seguridad privada y evaluar la actividad. Como requisito para autorizar y homologar los centros de formación de Seguridad privada los responsables y
el personal docente de estos centros ha de hacer obligatoriamente cursos específicos
de formación y reciclaje impartidos por el ISPC– según establece el art. 4.7 de la
Ley 10/07. Para ello el propio art. 16 establece la creación de una Comisión que tendrá como objetivo la relación con entidades, centros y profesionales de la Seguridad
privada para dar cumplimiento a los objetivos del Instituto.
La Generalitat asumió la competencia para la autorización de los centros de formación de personal de Seguridad privada que desarrollan su actividad en Catalunya,
pero sin embargo, el ISPC a excepción de dos reuniones que tuvieron lugar entre los
años 2009-2010 no ha desarrollado la actividad prevista, con el consiguiente perjuicio que esto conlleva para las empresas de Seguridad privada, para los trabajadores
de las mismas y en definitiva para todos los usuarios que somos el conjunto de la
ciudadanía.
Entre otros problemas cabe destacar un elevado nivel de intrusismo por empresas no homologadas con trabajadores no cualificados, lo que conlleva consecuencias
negativas como incremento ilimitado de horas extras, pago en negro de servicios a
trabajadores, precariedad en sus empleos
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Definir claramente el funcionamiento de la UPIOSP y se profundice en la
mejora del mismo, como mecanismo de colaboración e intercambio bidireccional
de información entre el cuerpo de Seguridad pública (Mossos d’Esquadra-Policía
local) y Seguridad privada.
2. Adoptar medidas para que no se puedan presentar a concurso público aquellas
empresas que no presenten la certificación de hallarse homologadas.
3. Establecer programas de reciclaje y formación periódica para empleados.
4. Crear una mesa en la que participe la Generalitat, la Federación de Municipios
de Catalunya y la Asociación Catalana de Municipios, las empresas de Seguridad y
los sindicatos con el objetivo de elaborar un proyecto de acuerdo marco de contratación y un código de buenas prácticas que pueda extenderse a la Administración
local.
5. Impulsar la Comisión de Relaciones con Entidades, Centros y Profesionales de
la Seguridad Privada, realizándose reuniones al menos anuales con las empresas
de Seguridad privada de Catalunya, asi como promover actividades formativas, al
menos anualmente.
6. Establecer un protocolo de actuación bien definido para determinar el recorrido de la denuncia hacia la Administración pública y retorno de información sobre
resolución del caso hacia la empresa privada y la empresa o la Administración contratante en casos de mala praxis de vigilantes de Seguridad privada.
7. Satisfacer en un periodo de tres meses los atrasos en el pago de la Generalitat
a las empresas y el compromiso de pago de los servicios de la Generalitat a las empresas en un plazo máximo de cuatro meses.
Palacio del Parlamento, 20 de julio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada,
GP C’s
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Proposta de resolució sobre l’aiguamoll Matusagaratí, de Panamà
250-00543/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 33868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
l’aiguamoll Matusagaratí de Panamà, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb
el text següent:
Exposició de motius

L’Aiguamoll Matusagaratí, forma part del Tapón de Darién i està localitzat al
districte de Pinogama, Panamà. És el més gran de Centreamèrica i un dels més
grans del món, amb una extensió d’unes 49 mil hectàrees. Compta amb una biodiversitat de flora i fauna silvestres on habiten més de cent tipus d’aus, espècies marines, amfibis i mamífers que estan en perill d’extinció.
La llacuna s’està dessecant des de fa 7 anys per una empresa d’origen colombià.
Sis enormes canals drenen l’aigua dolça i l’expulsen cap al riu Tuira. Un incendi
afecta la zona de l’aiguamoll i la llacuna i sembla que és incontrolable. La mort de
l’aiguamoll s’accelera per ara per aquest factor, que se suma als que pateix la zona
des de fa anys: desguàs i dessecació, tala d’arbres, fumigacions aèries i manuals,
cremes regulars cada any i substitució del bosc per pastures, etc.
Malgrat el fort activisme social i ambientalista a la zona i l’avenç de les posicions
que demanen la protecció i conservació de l’aiguamoll, la destrucció de l’espai natural no para d’avançar. S’ha estès l’ocupació de terres amb la conseqüent crema, tala
d’arbres i desforestació de l’espai, que es noten particularment per la crisi d’aigua
que s’està donant per segon any consecutiu a la capital de la província, La Palma, i
els seus voltants. Aquestes pràctiques però no tenen repercussions legals.
El govern, a través de la Fiscalia, del Ministeri d’Ambient, o de la policia de
fronteres, SENAFRONT, no ha fet res per impedir les cremes. El govern de Panamà ha de respondre davant d’aquesta situació. No serveix fer estudis ambientals que
s’allarguen i que arriben a conclusions de salvar parcialment la zona humida, quan
estan serrant, cremant, desaiguant i usant productes químics davant els ulls de la
comunitat.
De les seves 49 mil hectàrees, unes 30 mil ja estan en mans de l’empresa arrossera de capital colombià «Agricultura i Serveis Panamà», i dels colons que s’han apuntat al saqueig. Les seves aigües ja no són l’espai perfecte pel fresa i viver d’espècies
marines i terrestres sinó el «combustible» pels arrossers.
Amb la lenta desaparició de la llacuna de Matusagaratí, Darién cada cop s’assembla més a les dessecades províncies centrals. El principal zona humida d’aigua
dolça de Panamà, un bé comú de la humanitat, no es pot perdre. Menys encara quan
l’aigua comença a ser un recurs escàs a causa del canvi climàtic.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el
Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern de Panamà expressi
la preocupació per:
1. Declarar a l’Aiguamoll Matusagaratí com a reserva ecològica perquè sigui
protegit en la seva totalitat i no puguin usurpar els seus terrenys per a fins privats.
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2. Instar que s’investigui les persones que realitzen les cremes i pretenen adjudicar-se terrenys públics que no els pertanyen.
3. Instar que es tanquin els sis canals que porten desaiguant a Matusagaratí des
de fa set anys.
4. Sol·licitar una investigació sobre com van ser atorgats més de 20 mil hectàrees
a títols de propietat, de les 49 mil que posseeix l’Aiguamoll.
5. Instar el govern de Panamà a que investigui el veritable impacte ecològic que
realitza sobre l’Aiguamoll Matusagaratí l’empresa colombiana «Agricultura i Serveis Panamà».
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

Proposta de resolució sobre l’ús dels números de telèfon començats
per 902
250-00544/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 33926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el
uso de las numeraciones telefónicas 902, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Empresa i Coneixement o la que corresponda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En la actualidad la mayoría de los ciudadanos tienen contratado un servicio de
comunicaciones basado en la denominada «Tarifa Plana» de voz y datos tanto desde los dispositivos móviles, como desde los fijos. De estas tarifas, todos los operadores, excluyen entre otros, los teléfonos que comienzan por 902 al ser un servicio
cuya única finalidad es ocultar el número real y su ubicación provincial, por lo que
se facturan como extra.
La mayoría de Departamentos de la Generalitat utiliza los números 902, con lo
que ocasiona un perjuicio económico innecesario al ciudadano que accede a un servicio público, donde la trasparencia es imperativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Adoptar todas las medidas necesarias para publicitar, desde los diferentes portales de todos los Departamentos de la Generalitat, el número de teléfono real y a
eliminar las numeraciones 902 en el uso de su comunicación corporativa.
2. Incluir como requisito formal para todos los Departamentos de la Generalitat la accesibilidad del usuario a teléfonos de información y de atención al cliente
gratuitos.
Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la llibertat d’Andrés Bódalo Pastrana
250-00545/11
PRESENTACIÓ: CHAKIR EL HOMRANI LESFAR, DEL GP JS, GP CSP, JOAN
GARRIGA QUADRES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CUP-CC
Reg. 33980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Chakir el Homrani Lesfar, diputat, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt,
Joan Giner Miguélez, diputat, Joan Garriga Quadres, diputat, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre la llibertat de Andrés Bódalo Pastrana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball.
Exposició de motius

Andrés Bódalo, regidor de l’Ajuntament de Jaén i dirigent del Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT), com centenars d’andalusos i andaluses ha esta al carrer defensant
drets socials principalment al món rural a la província de Jaen i al conjunt d’Andalusia.
Milers de jornaleres viuen en una greu situació de precarietat i pobresa, ja que
l’accés a la terra és impossible (el 50% de la terra cultivable es troba en mans del
2% de propietaris) el fet que se li suma les dures condicions laborals en els «tajos».
L’any 2012 va seu un d’aquests anys de collita molt dolenta on el SAT va exigir la
retirada del requisit de les «peonades», i es va realitzar una campanya de mobilització.
Quasi mig centenar de jornaleres i jornalers es van tancat a la casa de la cultura
de Jódar per exigir la retirada del requisit i un pla especial de feina rural.
La resposta de l’Ajuntament de Jódar va ser enviar la Guàrdia civil per al seu
desallotjament malgrat les reiterades peticions de reunió realitzades per les jornaleres i jornalers a l’equip de govern de Jódar.
Després del desallotjament les jornaleres van anar a les portes de l’Ajuntament
a seguir la seva protesta i es va produir una protesta pacífica, on en cap moment hi
va haver cap agressió.
Mesos després, Andrés Bódalo va se denunciat per agressió al tinent d’alcalde, un
fet fals, corroborat per centenars de testimonis i pel mateix atestat de la Guàrdia Civil.
Andrés Bódalo, pare de tres fills i filles i avi, es troba ara mateix empresonat
injustament i fa front a una condemna de tres anys i mig de presó, en un nou intent
de criminalitzar la protesta social, per l’únic delicte de defensar els seus companys
i companyes i defensar els drets de milers de jornaleres d’Andalusia.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a la condemna imposada de
tres anys i mig de presó per l’Audiència Provincial de Jaén contra el regidor Andrés
Bódalo Pastrana, per desproporcionada.
2. El Parlament de Catalunya se suma a la petició d’indult del sindicalista Andrés
Bódalo, que ha recollit milers de suports en un manifest impulsat pel Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), atesa la desproporció de la pena imposada i apel·lant a
la situació d’extrema vulnerabilitat del seu entorn familiar més proper.
3. El Parlament de Catalunya manifesta la seva solidaritat i suport als vaguistes
que s’han mobilitzat per demanar la llibertat del també regidor de Jaén en Común,
Andrés Bódalo.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Chakir el Homrani Lesfar, diputat GP JS; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP; Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP; Joan Garriga Quadres,
diputat GP CUP-CC; Gabriela Serra Frediani, diputada GP CUP-CC
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Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00546/11
PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES
DIPUTATS PORTAVEUS DELS GRUPS PARLAMENTARIS EN LA COMISSIO
D’ENSENYAMENT, ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC, MARC VIDAL I POU,
DEL GP CSP
Reg. 33986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
les biblioteques escolars els centres d’educació, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

La biblioteca escolar és la primera i moltes vegades, única, a la que tindran accés
tots els infants al llarg de la seva escolarització obligatòria. Això fa que esdevingui
un element cabdal des del punt de vista social i de cohesió. Obert a l’entorn i a la
diversitat cultural i lingüística que hi ha en els nostres centres.
La biblioteca escolar és rellevant com a element formador i dinamitzador especialment en el foment del gaudi i hàbit de la lectura, el coneixement de la literatura
i en el desenvolupament d’habilitats per a la recerca i tractament de la informació.
És una eina que va al compàs de l’evolució tecnològica i és un marc ideal per a l’assoliment de noves maneres de cercar informació i noves maneres de llegir, en paper
i en pantalla.
La presència de la biblioteca escolar, i el seu manteniment és prescriptiu: article
88 de la LEC. El seu ús és un contingut clau de l’àmbit lingüístic i constitueix una
orientació metodològica en el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments d’educació primària.
En estudis en països de parla anglesa està llargament demostrada la correlació de
l’èxit escolar amb una biblioteca escolar consolidada i dotada de recursos humans,
econòmics i de suport polític.
Després dels 10 anys (2005-2015) de la implantació del Programa d’Innovació
Educativa Biblioteca Escolar Puntedu, no s’ha arribat a implementar en tots els centres ni amb totes les condicions previstes inicialment.
Actualment el nombre real de biblioteques escolars existent és el doble de les que
s’han impulsat en el seu moment dins el programa. Estem parlant de centres educatius que tenen biblioteques que no disposen dels recursos humans i materials que li
són necessaris. Biblioteques en situació precària, que no poden fer front als reptes
de les noves propostes de transformació de l’ensenyament que estan apareixen en el
nostre país. Cal activar les biblioteques escolars perquè puguin ser útils en el marc
d’aquests nous plantejaments. Cal vincular-les a la globalitat del centre educatiu
considerant tot el seu potencial com a eines pedagògiques.
Creiem que la funció que s’atorga a la biblioteca escolar dins del projecte Lector
de centre és cabdal, tal i com s’indica en el document La lectura en un centre educatiu (2013), però no és suficient. Hi ha dos aspectes a considerar dins del nou context:
1. L’ús cada cop major de metodologies actives que es basen en processos de gestió d’informació i coneixement dóna ple sentit a la existència en un centre educatiu
d’una biblioteca com a centre de recursos, però amb una visió renovada.
2. La tendència a conceptualitzar els centres educatius com a comunitats d’aprenentatge dóna valor al potencial que té la dimensió social de la biblioteca escolar. La
biblioteca com espai del comú i com a referent cultural de la comunitat educativa.
Per aquests motius, presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Elaborar, tan aviat com sigui possible, un pla per reactivar i donar continuïtat
a les biblioteques escolars existents a través de la millora del programa Puntedu o
similar, amb la seva extensió gradual a tots els centres educatius del territori. Aquest
pla hauria de rendibilitzar les dotacions i la formació realitzada, així com garantir la
seva execució més enllà dels canvis de legislatura, tal com marca la LEC.
2) Preveure en la planificació de la plantilla dels centres docents la incorporació
gradual de la figura del responsable de biblioteca, amb una dedicació mínima de
mitja jornada a tots els centres que estiguin portant a terme un projecte de biblioteca. Tot prioritzant els centres d’Acció Educativa Preferent i els centres que sense ser
preferents es situen en entorns complexos o fràgils.
3) Sol·licitar al Consell Interuniversitari estudiar la creació d’una matèria comuna de biblioteca escolar (lectura, literatura infantil i juvenil, cerca i tractament de la
informació) en la formació inicial dels mestres, així com la possibilitat de l’articulació d’una formació específica pel responsable de biblioteca, reconeixent-la com especialitat dintre del cos docent.
4) Establir un mecanisme de col·laboració entre els Departaments de Cultura i
d’Ensenyament per impulsar polítiques de plans de foment de la lectura (com en
molts municipis s’està fent) i cercar models de catalogació confluents amb el de Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
Sonia Sierra Infante, portaveu a la CE GP C’s; Alícia Romero Llano, diputada
GP SOC; Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP; María José García Cuevas, portaveu
a la CE GP PPC; Pilar Castillejo Medina, portaveu a la CE GP CUP-CC

Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives
pediàtriques i la unitat neonatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta,
de Girona
250-00547/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 34155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
UCI Pediàtrica i la Unitat Neonatal de l’Hospital Universitari Dr. Trueta de Girona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

La totalitat del personal de la UCI Pediàtrica (unitat de referència de la província
i una de les cinc UCIs pediàtriques de Catalunya) i la Unitat Neonatal (unitat de referència de les comarques gironines, i tercera en nombre d’ingressos a Catalunya) de
l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona han decidit donar la seva opinió
en relació a la insostenible situació actual de les mencionades unitats degut a una
infraestructura obsoleta, a la falta d’espai, a la manca de material i a la disponibilitat
del mínim de personal necessari.
Així ho van fer públic el passat mes de juliol en un escrit on posaven de manifest
que el mal estat d’aquestes zones i aquestes unitats està afectant greument al servei
ofert als pacients (nounats i nens molt greus) i a les seves famílies per les dificultats
3.10.25. Propostes de resolució

41

BOPC 201
2 d’agost de 2016

per oferir una atenció de qualitat, i que inclou l’exposició a situacions de risc innecessàries. També inclouen valoracions negatives en aquest mateix sentit per part
d’usuaris i usuàries.
Els aspectes recollits a l’escrit i a les manifestacions del personal se centraven
en l’estat de les infraestructures, pràcticament la mateixa des de fa 30 anys, en les
reformes realitzades durant els últims anys, en l’estat del material, qualificat com
a vell i insuficient per atendre les necessitats de les unitats, i en les mesures que es
preveuen prendre per evitar una situació on, en un espai molt reduït i insuficient,
es donen situacions personals dramàtiques durant les quals és impossible mantenir
la privacitat, on es produeixen habitualment situacions de manca d’aïllament de pacients amb patologies infecto-contagioses, i a on no es compleixen recomanacions
clíniques de diverses societats científiques.
El contingut de l’escrit també recull la inutilitat de les reformes previstes, i no
iniciades en el moment d’escriure aquesta proposta, en el continu sobreesforç del
personal per a assegurar el bon funcionament dels serveis i en el greuge comparatiu
amb altres serveis similars adreçats a pacients adults.
Davant de la necessitat d’un nou hospital per Girona, cal evitar situacions com les
que motiven aquesta proposta de resolució i facilitar el treball d’aquestes unitats clíniques en unes condicions òptimes que assegurin la qualitat assistencial dels pacients.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. A realitzar amb urgència una avaluació dels espais, dels equipaments i de funcionament de la UCI Pediàtrica i de la Unitat Neonatal de l’Hospital Universitari
Dr. Josep Trueta de Girona.
2. Una vegada finalitzada aquestes avaluacions, presentar al personal un projecte que contempli les actuacions a realitzar per a millorar la UCI Pediàtrica i de la
Unitat Neonatal.
3. A implantar les propostes d’actuació de millora recollides en l’avaluació en el
termini d’un any a partir de la seva presentació.
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

Proposta de resolució sobre la contribució de la cooperació catalana
a la consolidació de la democràcia a Tunísia
250-00548/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 34179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la cooperació
catalana amb la consolidació de la democràcia a Tunísia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

A Tunísia van esclatar, durant el mes de desembre del 2010, les primeres revoltes
populars de l’onada de protestes que va ser coneguda com a «Primavera àrab». La
3.10.25. Propostes de resolució
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revolució tunisiana del 2010-2011 ha donat pas a l’intent de construcció d’una democràcia consolidada a Tunísia per part dels seus ciutadans i ciutadanes. Aquesta tasca
no està essent ni serà fàcil, però dels diversos indrets on es van produir les esmentades revoltes d’ànim democratitzador, sens dubte és Tunísia la que, a curt termini,
compta amb unes millors condicions per assolir-ho.
Tanmateix, dècades d’un règim autocràtic i paternalista de Ben Ali, sumades a
les llargues dècades de colonialisme occidental, fan molt necessària la cooperació
per a l’enfortiment de la societat civil tunisiana, que és la base i el ferment d’una
democràcia que es consolidi, perduri, i es vagi aprofundint. Les organitzacions socials, polítiques i sindicals, especialment les de signe laic i progressista, han estat i
segueixen essent l’objectiu d’assetjament i atemptats, i diversos dels seus dirigents
han estat assassinats.
Tunísia és, a més, una país veí, molt proper, tot just a la riba sud de la mediterrània, i res del que hi ocorre no ens pot resultar, als catalans i a les catalanes, aliè.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar, dins el marc de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, un programa específic per a contribuir a l’enfortiment de la societat civil
tunisiana, amb especial atenció a la cooperació amb les organitzacions tunisianes
de promoció dels drets humans, de defensa dels drets socials i llibertats civils, i de
foment de la pau.
2. Facilitar a les autoritats tunisianes, incloent-hi les regionals i locals, a través
dels mecanismes corresponents, tota l’experiència de què disposem en l’organització
i funcionament de les nostres institucions i administracions.
3. Realitzar totes les gestions al seu abast, a través dels mecanismes escaients,
per reclamar al Govern d’Espanya que s’interessi davant el Govern tunisià per la millora dels mecanismes de protecció de les persones defensores dels drets humans, de
les llibertats civils i de les sindicalistes a Tunísia.
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Proposta de resolució sobre la creació de noves places públiques en
residències i centres de dia per a la gent gran a Lleida
250-00549/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 34230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

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 estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
per a la creació de noves places públiques en residències i centre de dia per a la gent
gran a la ciutat de Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers
Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

L’esperança de vida a Espanya és una de les més altes d’Europa. Així ho constata
un estudi d’ESADE que, amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Recursos
Assistencials (ACRA), determina que la població de 85 anys o més haurà augmentat
en un 95,7% a Espanya d’aquí a l’any 2040.
3.10.25. Propostes de resolució
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Aquestes xifres signifiquen que a Catalunya, per mantenir l’actual utilització de
residències per a la gent gran, s’haurien de crear 7.400 places noves de residències
fins l’any 2020, és a dir, més de mil cada any.
A Catalunya l’índex de places disponibles en relació a la població de més de 65
anys és del 4,35%, molt inferior a la del País Basc, Navarra, Castella i Lleó o Madrid, sent la mitjana espanyola del 4,67%.
Tanmateix, per mantenir la cobertura en l’atenció a la gent gran als centres dia
(1,24%) s’haurien de crear 2.068 noves places abans de 2020.
A la ciutat de Lleida de les 27 places concertades a les que es va comprometre la
Generalitat de Catalunya per al centre de dia municipal per a gent gran depenent a
l’antic convent de Santa Clara, únicament se n’han concretat 12 per a la seva posada
en funcionament.
El projecte del mercat municipal de Cappont, estrenat ja fa cinc anys, preveia la
posada en funcionament d’un altre centre de dia per a gent gran.
Actualment, a la província de Lleida hi ha 1.822 persones, 703 a la ciutat de Lleida, que esperen l’adjudicació d’una plaça en una residència pública de la gent gran.
La falta de noves places públiques i la major esperança de vida de les persones ha
fet que en només un any les llistes d’espera s’hagin incrementat en un 50%.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Crear, de forma urgent i prioritària, noves places públiques en residències per a la
gent gran i adjudicar noves places de centre de dia per a gent gran a la ciutat de Lleida.
2. Establir un pla específic per a la ciutat de Lleida per reduir els terminis d’espera per accedir als serveis professionals coberts pel Sistema Català d’Autonomia i
Atenció a la Dependència.
3. Elaborar un pla específic per a la ciutat de Lleida de detecció de necessitats i
de programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària en relació al Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència.
4. Fer públic el deute pendent amb les residències de la ciutat de Lleida i la resta
de la província per a que puguin planificar el seu funcionament i la prestació dels
serveis, així com elaborar, conjuntament amb les residències i les seves patronals a
Lleida, un calendari per eixugar el pagament pendent.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC

Proposta de resolució sobre l’Institut Martí i Pous, de Barcelona
250-00550/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 34231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta
de resolución sobre el instituto Martí i Pous en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El instituto Martí i Pous previsto para ser ubicado en el recinto de la antigua
fábrica Fabra i Coats, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, se incluyó en el
3.10.25. Propostes de resolució
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Plan de Equipamientos Educativos suscrito por el Ayuntamiento de Barcelona y la
Generalitat para el periodo 2008 a 2011.
A día de hoy, la comunidad educativa no sabe cuándo entrará en funcionamiento
este equipamiento. De hecho no se sabe ni cuándo prevé la Generalitat empezar las
obras del nuevo edificio. Es por tanto, uno más de los compromisos incumplidos por
la Generalitat desde hace cinco años con los vecinos de Barcelona.
A este incumplimiento se suma la necesidad evidente de plazas de secundaria
no solo del distrito, sino de toda Cataluña, que por la deficiente planificación de la
Generalitat, ahora sufren los alumnos que empiezan esta etapa educativa y, que, o
bien tienen que desplazarse a centros distantes de su domicilio, o bien son asignados
a centros en barracones, masificados o en condiciones inadecuadas.
Recogiendo la preocupación de las familias de Sant Andreu, el grupo municipal del Partido de Popular en el Ajuntament de Barcelona presentó un ruego en el
último pleno, del mes de julio, que no fue aceptado con la explicación de que la
Generalitat no tiene presupuesto, y que el funcionamiento de este instituto depende
de la construcción del nuevo equipamiento para la escuela Can Fabra, actualmente
en barracones, pues la intención sería ubicar el nuevo instituto en estos barracones.
La respuesta es muy preocupante, puesto que la comunidad educativa de Sant
Andreu tampoco cuenta con garantías sobre la construcción y puesta en marcha de
este equipamiento educativo.
Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la
siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar, en un mes, a la comunidad educativa del distrito de Sant Andreu de
Barcelona y los grupos municipales del consistorio, un calendario de inicio y finalización de las obras del edificio para el instituto Martí i Pous.
2. Incluir en el próximo presupuesto que proponga el Gobierno de la Generalitat
al Parlamento una partida específica y suficiente para que el proyecto del instituto
Martí i Pous se ponga en marcha inmediatamente, y entre en funcionamiento el curso siguiente al inicio de las obras.
Palacio del Parlamento, 28 de julio de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona
250-00551/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 34238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles
Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

Els desfibril·ladors són dispositius mèdics que permeten administrar una descàrrega
elèctrica adequada a persones que pateixen una aturada cardíaca. La majoria de morts
sobtades reconeixen una causa cardíaca i, tot i la manca de registres apropiats, s’estima
una incidència entre 0,36 i 1.28 per 1.000 habitants de la mort sobtada cardíaca (MSC).
D’aquests esdeveniments, les MSC extrahospitalàries són les més freqüents, especial3.10.25. Propostes de resolució
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ment en l’àmbit domiciliari (entre el 70 i 80%), front les que es produeixen espais públics, entre un 15 i un 25%. Per cada minut de retard en la desfibril·lació des de l’inici
de l’aturada cardíaca, les probabilitats de supervivència es redueixen un 10%.
Catalunya és una de les poques comunitats autònomes que ha desenvolupat amb
normativa pròpia, més enllà de la normativa de bases estatal (RD 365/2009). Ho va
fer l’any 2012 amb el Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els
requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i
per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.
El decret estableix les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en
la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit
sanitari i s’adapta a la normativa europea i els aspectes relacionats amb la formació.
Aquesta normativa va ser complementada l’any passat, amb el Decret 30/2015, de 3
de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, entre ells, les estacions de
transport amb aforament superior a 2.000 persones, ports i aeroports, establiments docents i residencials, i activitats en recintes amb aforament superior a 2.000 persones.
La Direcció General de Planificació i Recerca del Departament de Salut va encarregar un informe sobre l’evidència del desplegament territorial dels DEA, dins
–si és el cas– de programes d’accés al públic a la desfibril·lació i la seva efectivitat i
eficiència segons es constar al mateix estudi.
L’informe Pons JMV. L’accés del públic als desfibril·ladors externs automàtics
(DEA) conclou que «la situació actual pel que fa al desplegament dels DEA a Catalunya no sembla respondre a una planificació d’acord amb criteris epidemiològics,
ni recolzar-se en una evidència científica concloent al respecte», recomana la implementació d’un programa formal i elaborat prèviament d’accés públic als DEA i
proposa que «la distribució dels DEA posi el focus en aquells espais d’alta incidència d’aturades cardíaques [...] doncs en espais amb horaris i dies de funcionament
limitats, es pot perdre el potencial al disminuir l’accessibilitat. La ubicació dels
DEA s’ha de prioritzar d’acord amb el seu impacte».
Aquest programa requereix d’una organització, entrenament (responsables i
usuaris dels aparells) i manteniment, per tal de garantir un nombre suficient de primers responedors formats i que mantinguin l’aprenentatge. També s’haurà de contemplar que qualsevol aparell DEA que s’instal·li estigui necessàriament i de manera
imprescindible connectat amb el SEM, doncs només així, el DEA es converteix en
un element més de l’anomenada «cadena de supervivència».
Al Camp de Tarragona, la instal·lació de desfibril·ladors no els és aliena. Per iniciativa d’alguna administració o d’alguna a entitat, sovint es fan públiques noticies de
la instal·lació de desfibril·ladors en camps de futbol, poliesportius... la seva presència
és cada cop més alta en ubicacions i espais públics i va en paral·lel a la proliferació
d’empreses que comercialitzen aquets equips adreçats a crear el que s’anomenen espais cardioprotegits. La sensibilització per aquesta qüestió és manifesta, només cal recordar dues dades: la mobilització ciutadana per reclamar la obertura 24h. del servei
d’hemodinàmica a l’Hospital Joan XXIII, i la iniciativa de fa anys, pionera en aquells
temps, que els nens i nenes de les escoles públiques de Tarragona reben formació en
suport vital dins el currículum escolar; això sumat a que existeixen organitzacions
de voluntaris de protecció civil actives, i el nombre de DEA instal·lats és significatiu.
Establerts per normativa on han d’ubicar-se els DEA (mínims obligatoris), les
seves característiques i la formació necessària, sabem ara, que és necessari un programa integral que ha de liderar l’autoritat sanitària.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un programa pilot per al desplegament de l’accés públic als desfibril·ladors externs automàtics per tal de garantir l’accés primerenc a la desfibril·lació en les aturades car3.10.25. Propostes de resolució
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díaques extrahospitalàries a la Regió sanitària de Tarragona, un cop elaborada la
proposta conjunta entre el Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport
sobre la instal·lació de desfibril·ladors.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo
Rosique, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de
l’Escola Nou de Quart
250-00552/11
PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES
DIPUTATS PORTAVEUS DELS GRUPS PARLAMENTARIS EN LA COMISSIO
D’ENSENYAMENT, ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC
Reg. 34275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
continuïtat al CEIP 9d4t, de Quart (Girona), per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

Després de recollir més de 3000 signatures i constatar el suport del 84% de les
famílies de l’escola, la nostra intenció és convertir l’Escola 9d4t en un institut-escola
que doni resposta a l’augment de demanda d’escolarització de l’ESO pública al municipi i que ofereixi continuïtat metodològica als alumnes de Primària.
L’escola del 9d4t va néixer al municipi de Quart (Girona) el 2008 i aquest any
2016 es completa el cicle de primària on sortirà la primera promoció de nens i nenes
de 6é. Han estat 9 anys en que els nostres fills i filles s’han format com a persones i
alumnes en una educació no-tradicional.
Aquest centre utilitza una metodologia basada en el respecte del temps natural de
cada infant i té com a finalitat, el desenvolupament integral; emocional, físic, social
i cognitiu, utilitzant com a eina principal, el «Pla de treball» amb el que cada alumne autogestiona el seu aprenentatge amb acompanyament d’un mentor.
Des d’un inici ha estat un projecte pedagògic molt diferent del que la majoria de famílies coneixien i el qual no van escollir. L’escola ha anat prenent forma gràcies a l’esforç de l’equip de mestres i la implicació de les famílies. Ha estat sotmesa a la supervisió
d’Ensenyament i sempre ha estat a l’alçada, doncs l’administració així ho ha reconegut.
Amb la primera promoció ens trobem que, a la comarca del Gironès, no hi ha
cap institut públic amb metodologies semblants que siguin coherents amb els hàbits d’aprenentatge adquirits pels alumnes de l’escola 9d4t. L’institut que ha d’acollir
aquests nens és l’institut de Vilablareix el qual es troba ubicat en un terreny qualificat
com a sòl industrial, en un espai i amb instal·lacions insuficients, i que l’any vinent ha
d’afegir un barracó més per acollir la nova línia que arribarà de l’escola 9d4t.
És per aquest motiu que presentem aquesta proposta de generar un projecte 3/16
al CEIP 9d4t. És la solució més adient per als nostres nens i pel territori, per la senzillesa, la rapidesa i el baix cost econòmic. L’escola disposa de l’espai físic per acollir les instal·lacions necessàries per aquest projecte.
L’equip docent, els pares de l’escola, el Consell Escolar, el Consistori Municipal,
i la FAPAC, han donat el seu suport a aquesta proposta i ofert la col·laboració per
generar aquest projecte.
Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya es ratifica en la seva voluntat de donar continuïtat
al projecte educatiu del 9d4t al llarg de tota l’etapa educativa obligatòria.
2. El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:
a) Convertir l’Escola 9d4t en una institut-escola que pugui donar resposta a l’augment de demanda d’escolarització de l’ESO pública al municipi de Quart i pugui
donar continuïtat metodològica als actuals alumnes escolaritzats a educació primària a l’Escola 9d4t.
b) Aportar al centre les instal·lacions i recursos necessaris per aquest fi.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Sonia Sierra Infante, portaveu a la CE GP C’s; Alicia Romero Llano, portaveu
a la CE GP SOC; Jéssica Albiach Satorres, portaveu a la CE GP CSP; María José
García Cuevas, portaveu a la CE GP PPC; Pilar Castillejo Medina, portaveu a la
CE GP CUP-CC

Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri
Lanka després del conflicte bèl·lic
250-00553/11
PRESENTACIÓ: JORDI-MIQUEL SENDRA VELLVÈ, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS PORTAVEUS DELS GRUPS PARLAMENTARIS EN LA
COMISSIÓ D’ACCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS
I TRANSPARÈNCIA
Reg. 34276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Sendra Vellvè, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Susana
Beltrán García, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ferran Pedret i Santos, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència del Grup Parlamentari Socialista, Joan Josep Nuet i Pujals, portaveu a
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Juan Milián Querol, portaveu a la
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu
a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri Lanka després
de la fi del conflicte bèl·lic, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

Al maig del 2009 va finalitzar la cruenta guerra civil, de clivatge nacional, que
havia començat l’any 1983 a Sri Lanka, tot i que els orígens del conflicte es poden
traçar fins al govern colonial britànic i al propi procés de descolonització. La guerra entre el govern de Sri Lanka, dominat en la pràctica per la majoria singalesa, i
el Tigres de l’Alliberament Tàmil (LTTE, per les seves sigles en anglès), va causar
una enorme xifra de morts, que encara és històricament controvertida, però que en
qualsevol cas cal comptar per desenes de milers, així com també un ingent nombre
de ferits, desplaçats i refugiats. També va suposar, és clar, la destrucció de l’economia de les zones més afectades pel conflicte, que coincideixen amb les de població
majoritàriament tàmil.
3.10.25. Propostes de resolució
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Diversos informes d’organitzacions de defensa dels drets humans denuncien reiterades violacions dels drets humans i del dret internacional humanitari durant el
conflicte, incloent-hi la comissió de crims de guerra i de crims contra la humanitat. De fet, el grup d’experts a qui el Secretari General de Nacions Unides, Ban Ki
Moon, va encarregar l’elaboració d’un informe sobre els crims al·legats va concloure
que existien al·legacions creïbles que, en cas de provar-se com a veritables, acreditarien la comissió de crims de guerra i de crims contra la humanitat per part dels
diversos actors del conflicte, incloent-hi el Govern de Sri Lanka i l’LTTE.
Durant el mes de març del 2014, el Consell de Drets Humans de Nacions Unides
va aprovar una resolució demanant una investigació sobre els abusos al final de la
guerra a Sri Lanka. Existeix preocupació de bona part de l’opinió pública internacional sobre aquestes violacions de drets, sobre la permanència de milers de tàmils
en camps d’internament, sobre les denúncies al voltant de desaparicions forçoses,
i sobre el que alguns actors i observadors han qualificat com a genocidi contra el
poble tàmil a Sri Lanka. Existeix també un debat sobre la forma de realitza aquesta investigació: mentre el govern de Maithripala Sistrisena havia reclamat el suport internacional a una investigació domèstica sobre els crims denunciats (que els
Sots-Secretari General per a Afers Polítics de Nacions Unides, Jeffery Feltman, va
oferir al març de 2015, sempre que es tractés d’un procés creïble que acomplís amb
els estàndards internacionals per a la investigació de crims de guerra), l’Aliança Nacional Tàmil reclamava una investigació internacional en la matèria.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Es mostra a favor que, sigui quina sigui la fórmula triada per a la investigació
de les denúncies sobre crims comesos durant la guerra de 1983-2009 a Sri Lanka,
inclosa la investigació de la greu acusació de genocidi contra el poble tàmil, hi
hagi una participació internacional en la mateixa, i es tracti d’un procés creïble que
acompleixi amb els estàndards internacionals en aquest tipus d’investigacions.
2. Insta al Govern de la Generalitat a fer totes les gestions al seu abast, a través
dels mecanismes escaients, per tal que el Govern espanyol i la Unió Europea reclamin al Govern de Sri Lanka el tancament dels centre d’internament i l’alliberament
dels ciutadans que s’hi troben retinguts.
3. Reclama al conjunt de la comunitat internacional que faci tot el que estigui
al seu abast per tal d’obtenir del Govern de Sri Lanka garanties per a les llibertats
individuals i col·lectives dels ciutadans d’origen tàmil, incloent-hi la possibilitat de
proposar la fórmula que desitgin respecte a la seva organització política.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Jordi Sendra Vellvè, portaveu a la CAECRIT GP JS; Ferran Pedret i Santos,
portaveu a la CAECRIT GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, portaveu a la CAECRIT GP CSP

Proposta de resolució sobre el respecte dels drets humans per les
empreses catalanes que operen a l’exterior
250-00554/11
PRESENTACIÓ: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC
Reg. 34277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Carlos
Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Ga3.10.25. Propostes de resolució
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liano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Josep Enric Millo i Rocher,
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Gabriel i
Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte
dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

En els darrers anys el Parlament de Catalunya i el Govern de Catalunya, empesos per les mobilitzacions i les demandes de part de la societat civil catalana, han
expressat de forma reiterada la seva voluntat de vetllar perquè els Drets Humans
siguin respectats arreu del món per part de tots els actors catalans que actuen més
enllà de les nostres fronteres.
El 19 de desembre de 2013 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció en
què s’instà al Govern a crear un grup de treball en el marc del Consell de Cooperació al Desenvolupament per a elaborar un pla de sensibilització adreçat a les empreses catalanes deslocalitzades que operen allà on hi ha projectes de cooperació
exterior catalans per tal que coneguin els mateixos projectes, la situació en què es
troba el país de destinació amb relació als drets humans i el compliment de la legalitat internacional i que aquest grup de treball s’ha reunit de manera estable des de
la seva creació l’abril de 2014 treballant en aquest línia.
El 4 de desembre de 2014 s’aprovà la Llei 16/2014 d’acció exterior i de relacions
amb la Unió Europea, la qual promou la defensa de la pau, els drets humans i el
desenvolupament humà sostenible (article 4, punt f), així com la garantia de la coherència de les accions de promoció de la internacionalització econòmica de Catalunya amb els Principis rectors de les Nacions Unides sobre les empreses i els Drets
Humans, vetllant sempre pel respecte als Drets Humans en qualsevol acció que es
dugui a terme (article 12.2.e). Aquest sentir de la Llei també queda recollit en altres
dels seus articles (13, 26.c, 27, 34 i 36) on es reconeix la necessitat de dur a terme
polítiques de promoció i de reconeixement de les organitzacions socials que duen a
termes tasques en àmbits com són el desenvolupament humà sostenible, la cooperació i ajut al desenvolupament, foment de la pau i defensa dels drets humans, així
com de cohesió social en aquells països on s’operi.
En coherència al desenvolupament d’aquesta Llei, el Consell Executiu del 26 de
maig de 2015 va aprovar el Pla Estratègic d’Acció Exterior i de Relacions amb la
Unió Europea 2015-2018 i que aquest Pla Estratègic contempla la construcció d’una
política pública coherent i cohesionada, vetllant per la integració de l’enfocament de
foment de la cultura de pau i la defensa dels drets humans a totes les polítiques i intervencions en matèria d’acció exterior de Catalunya.
El 22 d’abril de 2015 el Parlament també va aprovar el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018, el qual considera, com a eix principal de la
seva acció en matèria de cooperació al desenvolupament, la defensa, la protecció i
la garantia dels drets humans, individuals i col· lectius.
Durant el seu 26è període de sessions, celebrat el juny de 2014, el Consell de
Drets Humans de les Nacions Unides va iniciar un procés per tal de superar les
mancances dels codis voluntaris i que té per objectiu l’establiment d’un instrument
internacional jurídicament vinculant sobre empreses i drets humans, entenem que
Catalunya no pot estar al marge d’aquest debat i que l’ha de saber aprofitar com una
oportunitat per a situar-se com a país referent en l’escena internacional en el respecte de la pau i de la promoció dels drets humans.
Per aquests motius, els Grup Parlamentaris sotasignants presenten la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
a) Referma el seu compromís envers el Dret internacional dels drets humans, el
Dret internacional del treball i les normes internacionals sobre medi ambient, promoció de la pau i el Dret al desenvolupament sostenible; i es compromet a seguir treballant de forma transversal en el seu marc legislatiu per avançar en aquests camps.
b) Insta al Govern de Catalunya a iniciar en el termini de 8 mesos els treballs
per crear i desplegar un centre d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a l’exterior que disposi d’instruments que vetllin
pel compliment de la legislació vigent en l’àmbit dels Drets Humans per part de les
empreses i amb participació de la societat civil catalana, del Govern i del Parlament.
c) Es declara favorable a la creació d’un instrument internacional jurídicament
vinculant que garanteixi el compliment de les obligacions en matèria de drets humans per part de les empreses transnacionals i altres empreses i dóna suport al grup
de treball del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides que té el mandat
d’elaborar aquest instrument
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados
Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher,
GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus

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

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent
al 2013
257-00001/11
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

A la presidenta del Parlament

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 21 i 28 de
juliol de 2016, ha estudiat les propostes de resolució subsegüents al debat del Compte general de la Generalitat corresponent al 2013 (tram. 257-00001/11), presentades
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 33725), pel Grup Parlamentari de Junts pel
Sí (reg. 33896) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 33907).
Finalment, d’acord amb l’article 182 del Reglament del Parlament, ha acordat
d’establir el dictamen següent:
Dictamen sobre el Compte general de la Generalitat corresponent a
l’exercici del 2013

1. El Parlament de Catalunya aprova:
a) El Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2013.
b) L’Informe 22/2015 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de
la Generalitat corresponent al 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i
dels resultats obtinguts.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, Oriol Amat i Salas
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03.

Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 34232 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, us comunica que el diputat David Pérez Ibáñez substituirà la diputada Assumpta Escarp Gibert en la Diputació Permanent del Parlament. Així mateix proposa per al càrrec de secretari segon
de la mesa de la Diputació Permanent al diputat David Pérez Ibañez.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 20/XI, sobre el finançament
del servei públic de llars d’infants municipals
290-00010/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 33914 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 20/XI, sobre el
finançament del servei públic de llars d’infants municipals (tram. 290-00010/11), us
informo del següent:
El Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015
afecta als crèdits inicials de les despeses del pressupost de 2015, però no a les aportacions extraordinàries que únicament estaven previstes per a l’any 2015.
Les Diputacions es fan càrrec de les depeses de funcionament de les escoles
bressol municipals a través del conveni signat amb el Govern de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 22 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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290-00013/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 33915 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 28.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 23/XI, sobre l’aplicació dels protocols contra l’assetjament escolar (tram. 290-00013/11), us informo
del següent:
El Departament d’Ensenyament té previst, durant el segon trimestre del proper
curs escolar 2016-2017, dur a terme un seguit de sessions informatives sobre els protocols per la millora de la convivència en els Serveis Territorials d’Ensenyament i al
Consorci d’Educació de Barcelona adreçades a professionals dels Serveis Educatius
i als directors i directores dels Centres Educatius. Seguidament cada centre, en el
marc de la seva autonomia, dissenyarà la seva estratègia per donar trasllat d’aquesta
informació a la resta de membres de la comunitat educativa.
Els Documents per a l’organització i per a la gestió de centres, aprovats per Resolució de la secretaria General del Departament d’Ensenyament, incorporen tots els
protocols per a la millora de la convivència i tota la normativa vigent.
Aquests protocols també es poden consultar en el portal de centres de la intranet
del Departament d’Ensenyament i en el portal corporatiu XTEC.
El Departament d’Ensenyament, mitjançant el web Família i Escola, posa a
l’abast de les famílies diverses guies amb informació, orientacions i recursos per
saber què és l’assetjament, com detectar si els fills o filles el pateixen o el provoquen, com fer-hi front, com fer prevenció, i com poder detectar conductes d’odi i
discriminació de diferents tipologia, entre les que hi ha el sexisme, l’homofòbia i la
transfòbia.
Actualment, el Departament d’Ensenyament, entre la seva oferta formativa adreçada al personal docent, compta amb formació sobre convivència escolar en què
s’aprofundeix en el contingut dels diversos protocols, en els drets dels infants i en
la coeducació.
Barcelona, 22 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de
Joventut amb la consellera de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge perquè informi sobre les polítiques d’habitatge dirigides
als joves
354-00087/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 34236).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 29.07.2016.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de
la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de
Polítiques de Joventut perquè presentin l’informe sobre les dificultats
d’accés de la gent jove a l’habitatge
356-00297/11
SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 34237).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 29.07.2016.

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

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
353-00105/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.07.2016,
DSPC-C 197.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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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
353-00107/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.07.2016,
DSPC-C 197.

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

4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent a l’abril
del 2016
337-00017/11
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 33953 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 28.07.2016

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític
a la televisió i a la ràdio durant el mes d’abril de 2016, i l’Acord pel qual s’aprova,
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 25 de juliol de 2016
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.90.

Règim interior

4.90.15.

Contractació

Contractació del subministrament d’equipament informàtic per al
Parlament de Catalunya a títol d’arrendament amb opció de compra
620-00002/11
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Acord: 28.07.2016

Contractació del subministrament d’equipament informàtic per al
Parlament de Catalunya a títol d’arrendament amb opció de compra
(expedient número 620-00002/11)
Formalització del contracte

Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte del subministrament
d’equipament informàtic per al Parlament de Catalunya a títol d’arrendament amb
opció de compra (expedient número 620-00002/11).
D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec de clàusules administratives del contracte del subministrament d’equipament informàtic per al Parlament de
Catalunya a títol d’arrendament amb opció de compra, es fa pública la formalització
d’aquest contracte.
Sistema de licitació: procediment obert, tramitació ordinària.
Expedient: 620-00002/11.
Objecte: contractació del subministrament d’equipament informàtic per al Parlament de Catalunya a títol d’arrendament amb opció de compra.
Empresa adjudicatària: Abast Systems, SA.
Import del contracte: 373.330,56 € (21% d’IVA no inclòs).
Durada del contracte: quatre anys improrrogables.
Data de formalització: 28 de juliol de 2016.
Palau del Parlament, 29 de juliol de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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