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i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades en-
vasades i sobre emissions de diòxid de carboni
200-00020/11
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Resolució 570/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la zona des Co-
dolar i els àmbits de la Pola i Giverola i de Salionç, i sobre l’avarament a Tossa de Mar
250-00847/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 398) 14
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Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
200-00014/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 101
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Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
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Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Cata-
lunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
202-00060/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 104

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de condemna de l’acció del grup juvenil Arran al monestir 
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250-00997/11
Esmenes presentades 105
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Esmenes presentades 106

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en els àmbits la pesca, el sector agroalimentari i el medi ambient
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Parlament
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Esmenes presentades 112

Proposta de resolució sobre l’àrea d’avaluació econòmica de les polítiques públiques
250-01052/11
Tramesa a la Comissió 113
Termini de presentació d’esmenes 113

Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe de Solsona
250-01053/11
Tramesa a la Comissió 113
Termini de presentació d’esmenes 113
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Proposta de resolució sobre les condicions de treball del servei de trucades 061
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Tramesa a la Comissió 113
Termini de presentació d’esmenes 113
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contra l’obesitat
250-01055/11
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Proposta de resolució sobre salut mental
250-01056/11
Tramesa a la Comissió 114
Termini de presentació d’esmenes 114

Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic ràpid de càncer 
a tots els tipus de càncer i a tot el territori
250-01057/11
Tramesa a la Comissió 114
Termini de presentació d’esmenes 114

Proposta de resolució sobre la seguretat al barri de la Florida de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-01058/11
Tramesa a la Comissió 114
Termini de presentació d’esmenes 115

Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-01059/11
Tramesa a la Comissió 115
Termini de presentació d’esmenes 115

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis que presta el Servei d’As-
sessorament Tècnic en l’Àmbit de Família
250-01061/11
Tramesa a la Comissió 115
Termini de presentació d’esmenes 115

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
250-01062/11
Tramesa a la Comissió 115
Termini de presentació d’esmenes 115

Proposta de resolució sobre la disposició d’un anestesista en les inter vencions of-
talmològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-01063/11
Tramesa a la Comissió 116
Termini de presentació d’esmenes 116

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels terrenys 
de l’Institut Català del Sòl
250-01064/11
Tramesa a la Comissió 116
Termini de presentació d’esmenes 116

Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels habitatges com a me-
sura de transparència i contenció de preus
250-01065/11
Tramesa a la Comissió 116
Termini de presentació d’esmenes 116

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les clíniques del dolor
250-01066/11
Tramesa a la Comissió 116
Termini de presentació d’esmenes 117

Proposta de resolució sobre la Xarxa Cervera de Transferència Tecnològica
250-01067/11
Tramesa a la Comissió 117
Termini de presentació d’esmenes 117
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Proposta de resolució sobre la regularització contractual dels treballadors del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística
250-01068/11
Tramesa a la Comissió 117
Termini de presentació d’esmenes 117

Proposta de resolució sobre els protocols per a fer front a possibles casos de trans-
fòbia en hospitals
250-01069/11
Tramesa a la Comissió 117
Termini de presentació d’esmenes 117

Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva
250-01070/11
Tramesa a la Comissió 118
Termini de presentació d’esmenes 118

Proposta de resolució sobre els vehicles d’emergència de les associacions de de-
fensa forestal
250-01071/11
Tramesa a la Comissió 118
Termini de presentació d’esmenes 118

Proposta de resolució sobre l’escola pública a Sant Vicenç dels Horts
250-01072/11
Presentació: GP CSP 118

Proposta de resolució sobre la presència d’animals de companyia en el transport 
públic
250-01073/11
Presentació: GP PPC 120

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer de Sant Pere Més 
Baix, de Barcelona
250-01074/11
Presentació: GP PPC 120

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer d’en Robador, de Bar-
celona
250-01075/11
Presentació: GP PPC 121

Proposta de resolució sobre la redacció d’un informe sobre béns immatriculats
250-01076/11
Presentació: GP CSP 122

Proposta de resolució sobre la justícia juvenil
250-01077/11
Presentació: GP CUP-CC 123

Proposta de resolució sobre la implantació del codi Risc Suïcidi amb perspectiva 
de gènere
250-01078/11
Presentació: GP SOC 125

Proposta de resolució sobre la preservació del litoral del Maresme
250-01080/11
Presentació: GP SOC 126

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Olesa de Montserrat
250-01081/11
Presentació: GP CSP 127

Proposta de resolució sobre les esterilitzacions forçoses de dones peruanes
250-01082/11
Presentació: GP CSP 128

Proposta de resolució sobre l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer
250-01083/11
Presentació: GP CSP 130

Proposta de resolució sobre les alternatives de tinença d’habitatge i d’accés a l’ha-
bitatge per a joves
250-01084/11
Presentació: GP CSP 132
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Proposta de resolució sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’accés dels jo-
ves a l’habitatge de lloguer
250-01085/11
Presentació: GP CSP 134

Proposta de resolució sobre el reforç de les connexions del camí de Sant Jaume a 
Catalunya amb les rutes principals d’aquest camí
250-01086/11
Presentació: GP Cs 135

Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa amb la Secre-
taria General Iberoamericana per a impulsar la mobilitat d’estudiants i professors 
d’universitats i de centres de recerca iberoamericans
250-01087/11
Presentació: GP Cs 136

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de des-
penalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
270-00005/11
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades pels grups parla-
mentaris 137
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades 139
Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts 141
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 142

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de commemoració 
del trentè aniversari de l’atemptat terrorista d’Hipercor
401-00027/11
Acord de la Junta 143

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 428/XI, sobre la construcció del nou Hos-
pital Doctor Josep Trueta, a Girona
290-00400/11
Sol·licitud de pròrroga 144
Pròrroga del termini per a retre comptes 144

Control del compliment de la Resolució 429/XI, sobre la unitat de cures intensives 
pediàtriques i la unitat neonatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
290-00401/11
Sol·licitud de pròrroga 144
Pròrroga del termini per a retre comptes 145

Control del compliment de la Resolució 431/XI, sobre l’Institut de Diagnòstic per 
la Imatge
290-00403/11
Sol·licitud de pròrroga 145
Pròrroga del termini per a retre comptes 145

Control del compliment de la Resolució 433/XI, sobre els psicòlegs clínics
290-00405/11
Sol·licitud de pròrroga 145
Pròrroga del termini per a retre comptes 146

Control del compliment de la Resolució 434/XI, sobre l’increment del pressupost 
del programa Salut i Escola
290-00406/11
Sol·licitud de pròrroga 146
Pròrroga del termini per a retre comptes 146

Control del compliment de la Resolució 435/XI, sobre la transparència en el siste-
ma sanitari
290-00407/11
Sol·licitud de pròrroga 147
Pròrroga del termini per a retre comptes 147
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Control del compliment de la Resolució 436/XI, sobre la precarietat laboral en el 
sistema sanitari
290-00408/11
Sol·licitud de pròrroga 147
Pròrroga del termini per a retre comptes 147

Control del compliment de la Resolució 438/XI, sobre la gestió i el pressupost de 
l’atenció primària i comunitària
290-00410/11
Sol·licitud de pròrroga 148
Pròrroga del termini per a retre comptes 148

Control del compliment de la Resolució 444/XI, sobre la construcció d’un edifici per 
a l’Escola Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat
290-00416/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  148

Control del compliment de la Resolució 445/XI, sobre la construcció d’un edifici per 
a l’Escola Paco Candel de l’Hospitalet de Llobregat
290-00417/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  149

Control del compliment de la Resolució 446/XI, sobre l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda
290-00418/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  149

Control del compliment de la Resolució 447/XI, sobre la supressió d’un grup de P3 
de l’Escola Rosa Oriol, de Lliçà d’Amunt
290-00419/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  150

Control del compliment de la Resolució 449/XI, per la qual s’aprova el Compte ge-
neral de la Generalitat corresponent al 2013
290-00420/11
Designació de la Comissió competent 150

Control del compliment de la Resolució 466/XI, sobre el desglossament i el detall 
dels informes d’execució del pressupost de la Generalitat
290-00436/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  150

Control del compliment de la Resolució 467/XI, sobre el control parlamentari de 
l’execució del pressupost de la Generalitat
290-00437/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  152

Control del compliment de la Resolució 483/XI, sobre mesures de foment del trans-
port no contaminant
290-00453/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  152

Control del compliment de la Resolució 662/XI, sobre l’acusació formulada pel Con-
sorci del Palau de la Música Catalana en el judici penal del cas Palau
290-00623/11
Designació de la Comissió competent 153

Control del compliment de la Resolució 663/XI, sobre el saqueig del Palau de la 
Música Catalana
290-00624/11
Designació de la Comissió competent 153

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 45/XI, sobre les condicions laborals dels docents
390-00045/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 153

Control del compliment de la Moció 87/XI, sobre la competitivitat de l’empresa ca-
talana
390-00087/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 154
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Control del compliment de la Moció 92/XI, sobre els equipaments penitenciaris a 
Barcelona
390-00092/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 157

Control del compliment de la Moció 93/XI, sobre l’atenció als infants i adolescents 
en situació de risc
390-00093/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 161

Control del compliment de la Moció 94/XI, sobre la dignificació de l’atenció a la in-
fància
390-00094/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 162

Control del compliment de la Moció 127/XI, sobre els resultats escolars
390-00127/11
Designació de la Comissió competent 166

Control del compliment de la Moció 128/XI, sobre els serveis de menjador i trans-
port escolar
390-00128/11
Designació de la Comissió competent 166

Control del compliment de la Moció 129/XI, sobre una universitat per a tothom i 
sense precarietat
390-00129/11
Designació de la Comissió competent 166

Control del compliment de la Moció 130/XI, sobre la Unió Europea
390-00130/11
Designació de la Comissió competent 166

Control del compliment de la Moció 131/XI, sobre els centres especials de treball
390-00131/11
Designació de la Comissió competent 167

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en comissió de Núria Terribas, directora de la Fundació Grífols i Lu-
cas i jurista especialista en bioètica, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi
353-00570/11
Substanciació 167

Compareixença en comissió de Victòria Camps Cervera, catedràtica de filosofia mo-
ral i política de la Universitat Autònoma de Barcelona i vocal del Comitè de Bioèti-
ca de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 
de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
353-00572/11
Substanciació 167

Compareixença en comissió de Xavier Gómez-Batiste Alentorn, director de la càte-
dra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, 
membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i director de l’Observatori 
Qualy, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
353-00575/11
Substanciació 168

Compareixença en comissió de Marcos Ariel Hourmann, doctor en Medicina, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
353-00576/11
Substanciació 168
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Compareixença en comissió de José María Mena Álvarez, ex-fiscal en cap del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei or-
gànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’euta-
nàsia i l’ajuda al suïcidi
353-00577/11
Substanciació 168

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

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 al març del 2017
337-00032/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 169

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2557/2017, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat, contra els articles 3, 4 i 9 de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació 
dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè
381-00010/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 171

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 1815/2017, plantejada per la Secció Novena de l’Au-
diència Provincial de Barcelona, respecte als apartats 3 i 4 de l’article 38 de la Llei 
4/2006, del 31 de març, ferroviària, per una possible vulneració dels articles 17, 25.1 
i 149.1.6 i 29 de la Constitució espanyola
382-00002/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 171

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Par-
lament de Catalunya
500-00011/11
Nomenament 171
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons 
públics per mitjà del servei català de la salut
200-00018/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 37, 15.06.2017, DSPC-P 70

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de juny de 2017, ha debatut 
el Dictamen de la Comissió de Salut referent al Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la 
Salut (tram. 200-00018/11) i les esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 
121 i 122 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons 
públics per mitjà del Servei Català de la Salut

Preàmbul
L’article 23.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les per-

sones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.

Amb l’aprovació de la Llei de l’Estat 14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat, 
es va produir un avanç en la universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a 
fons públics, que ha fet que gairebé la totalitat de la població tingui garantit l’accés 
a aquests serveis sanitaris. A Catalunya, un moment decisiu del procés d’universa-
lització fou l’aprovació de la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sa-
nitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut. Tanmateix, arran 
de la crisi econòmica, l’Estat ha adoptat algunes mesures legislatives que es poden 
considerar una fractura del que ha d’ésser un sistema nacional de salut fonamentat 
en l’accés universal.

Aquesta nova llei té com a objectiu assolir definitivament la universalització de 
l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la 
Salut, eliminar qualsevol desigualtat que hi pugui haver entre les persones residents 
a Catalunya, i complir de manera efectiva el que estableixen el dit article 23.1 de 
l’Estatut d’autonomia i, fins i tot, les normes internacionals sobre drets humans, com 
la Declaració Universal de Drets Humans, que, en l’article 25.1, estableix que tota 
persona té, entre altres drets, el dret a l’assistència mèdica. En aquest sentit, cal fer 
avinent que, amb relació a la restricció de l’accés a l’assistència sanitària, el Comitè 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides, al maig del 2012, 
ja va instar a fer que l’assistència sanitària abastés totes les persones residents en un 
territori, independentment de llur situació administrativa.

Així, la universalització de l’assistència sanitària no és només un deure moral 
ineludible, sinó que és una obligació derivada de les normes internacionals, ja que 
aquestes, un cop acceptades, tenen un valor jeràrquic superior al qual s’han d’ajustar 
les normes internes que regulen els drets de les persones.

D’acord amb això, aquesta llei estableix que tots els residents a Catalunya tenen 
dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei Català 
de la Salut, culminant així la universalització de l’assistència sanitària a Catalunya. 
Aquesta llei permet donar servei a tota la població, sense exclusions, en tots els àm-
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bits de la medicina –en medicina preventiva, curativa, rehabilitadora i pal·liativa i en 
promoció de la salut– i en totes les etapes de la vida.

La Llei disposa que la condició de resident s’ha d’acreditar mitjançant l’empa-
dronament en un municipi de Catalunya, però, tenint en compte les circumstàncies 
especials de determinats col·lectius, amb un caràcter subsidiari i complementari, 
permet que la residència es pugui acreditar mitjançant altres criteris d’arrelament 
que han d’ésser concretats i desplegats per reglament amb la finalitat de fer possible 
l’accés a l’assistència sanitària pública a col·lectius en risc d’exclusió social, atesa la 
diversitat d’aquests col·lectius i l’heterogeneïtat i la variabilitat d’aquestes circums-
tàncies.

L’efecte beneficiós d’augmentar la cobertura amb serveis sanitaris necessaris i 
de bona qualitat està documentat per informes i estudis que demostren que un mi-
llor accés a l’assistència sanitària integral millora la salut de tota la població, en be-
nefici, especialment, de les persones més pobres. En aquest sentit, per a assegurar 
que la universalitat posa les persones en el centre del sistema, cal que aquest compti 
amb l’atenció primària com un dels seus elements nuclears, pels valors que aporta 
d’equitat, sostenibilitat, seguretat i millor atenció a les necessitats de la persona i la 
comunitat.

Aquesta llei consta de cinc articles, sobre el dret universal a l’assistència sanità-
ria, les condicions per a accedir-hi, el contingut de l’assistència, l’àmbit territorial i 
les mesures per a garantir-ne i fer-hi efectiu l’accés. La part final consta de set dis-
posicions addicionals, les sis primeres sobre la condició de beneficiaris de determi-
nats col·lectius, la cobertura sanitària dels catalans residents a l’exterior i dels que 
treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, el rescabalament 
de les despeses sanitàries en cas de frau de llei i l’anàlisi i la publicació de les dades 
sobre freqüentació sanitària, i la setena sobre els recursos per al pagament del com-
plement a la pensió dels infermers i altres professionals sanitaris de l’Institut Català 
de la Salut que es van prejubilar abans del 2005; una transitòria sobre el reconei-
xement del dret a l’assistència de les persones que no són beneficiàries del Sistema 
Nacional de Salut de l’Estat a l’entrada en vigor; una derogatòria, i tres finals sobre 
el procediment per al reconeixement del dret d’assistència sanitària, el desplegament 
de la Llei i l’entrada en vigor.

Article 1. Dret universal a l’assistència sanitària 
Totes els residents a Catalunya, en els termes que estableix aquesta llei, tenen 

dret a l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català 
de la Salut.

Article 2. Condicions d’accés a l’assistència sanitària 
1. L’accés a l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei 

Català de la Salut de les persones que tenen la condició d’assegurades o beneficià-
ries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat s’ha d’ajustar al que estableix la nor-
mativa sectorial específica per raó de la qual se’ls ha reconegut aquesta condició.

2. L’accés a l’assistència sanitària pública per mitjà del Servei Català de la Salut 
de les persones que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema 
Nacional de Salut de l’Estat requereix que acreditin la residència a Catalunya i que 
no tinguin accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà d’una 
entitat diferent del Servei Català de la Salut.

3. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per residents: 
a) Les persones empadronades en un municipi de Catalunya.
b) Les persones que acreditin l’arrelament a Catalunya mitjançant els criteris que 

es despleguin per reglament i que han de tenir per objecte donar accés a l’assistència 
sanitària, amb càrrec a fons públics, a persones i col·lectius en risc d’exclusió social.
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Article 3. Contingut de l’assistència sanitària 
1. Tots els residents a Catalunya que tenen dret a l’assistència sanitària amb càr-

rec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut tenen dret a les prestacions 
fixades en cada moment pels serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut de l’Es-
tat, de conformitat amb el contingut que estableixi la normativa sectorial específica.

2. Les persones que són a Catalunya i que no tenen la condició de residents 
d’acord amb l’article 2.3, tenen dret, en tot cas, a l’assistència sanitària d’urgència, 
independentment de quina en sigui la causa, i a la continuïtat d’aquesta atenció fins 
a la situació d’alta mèdica o remissió de la causa per la qual han ingressat al centre o 
han accedit al servei o establiment sanitari, sens perjudici que aquestes persones 
o, si escau, els tercers obligats legalment o contractualment a assumir-ne les des-
peses s’hagin de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència sanitària rebuda.

3. L’assistència sanitària d’urgència a què fa referència l’apartat 2 és a càrrec del 
Servei Català de la Salut si no hi ha cap tercer obligat legalment o contractualment a 
assumir-ne les despeses corresponents i la persona que ha rebut l’assistència acredi-
ta, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, la insuficiència de recursos econò-
mics per a afrontar-les prenent com a referència l’indicador de renda més favorable 
que determini el reglament.

4. Els residents a Catalunya que tenen dret a l’assistència sanitària amb càrrec a 
fons públics i que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, es troben en situa-
ció de vulnerabilitat social o sanitària o en situació d’insuficiència econòmica estan 
exempts de fer aportacions en la prestació farmacèutica ambulatòria; en aquests su-
pòsits, el Servei Català de la Salut n’assumeix la totalitat de la despesa.

Article 4. Àmbit territorial
Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Siste-

ma Nacional de Salut de l’Estat, que acreditin la residència a Catalunya i que no tin-
guin accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà d’una altra 
entitat diferent del Servei Català de la Salut tenen dret només a l’assistència sanitària 
que es presta dins el territori de Catalunya.

Article 5. Garantia del dret d’accés a l’assistència sanitària 
1. El Servei Català de la Salut ha d’elaborar i desenvolupar un programa de for-

mació adreçat al personal administratiu i sanitari de tots els centres, serveis i es-
tabliments del Servei Català de la Salut per a garantir i fer efectiu el dret d’accés 
universal a l’atenció sanitària a Catalunya en els termes establerts per aquesta llei.

2. Els centres, serveis i establiments públics i concertats que presten assistència 
sanitària han d’exhibir la informació sobre el dret d’accés universal a l’atenció sani-
tària d’una manera ben visible, clara, comprensible independentment de la llengua 
dels possibles beneficiaris i inequívoca amb relació al dret d’accés a les prestacions 
sanitàries contingudes en aquesta llei.

Disposicions addicionals

Primera. Condició d’assegurat i de beneficiari de determinats col·lectius
La regulació que aquesta llei fa de l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a 

fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut s’ha d’entendre sens perjudici 
del que estableixen, per a determinats col·lectius, les disposicions addicionals del 
Reial decret 1192/2012, del 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de 
beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, 
a través del Sistema Nacional de Salut, i la resta de normes específiques aplicables.

Segona. Cobertura sanitària dels catalans residents a l’exterior
Les persones no residents a Catalunya inscrites en el Registre de catalans resi-

dents a l’exterior tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per 
mitjà del Servei Català de la Salut durant llur estada temporal a Catalunya en el cas 
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que no hi hagi cap tercer obligat legalment o contractualment a assumir les despeses 
corresponents, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

Tercera. Reconeixement del dret d’assistència sanitària als treballadors 
residents a Catalunya que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai 
Econòmic Europeu 
El dret a l’assistència sanitària de les persones empadronades en algun municipi 

de Catalunya i que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu 
i de llurs beneficiaris té el mateix contingut, la mateixa extensió i el mateix règim 
jurídic que el dret dels titulars a què fa referencia l’article 2.

Quarta. Rescabalament de despeses d’assistència sanitària en cas de 
frau de llei
Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Siste-

ma Nacional de Salut de l’Estat i que, en virtut d’aquesta llei, tinguin accés a l’as-
sistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut 
han de rescabalar les despeses de l’assistència sanitària rebuda si s’acredita que llur 
accés es va fer en frau de llei.

Cinquena. Anàlisi i publicació de dades sobre la freqüentació sanitària
El Govern, amb l’objectiu d’elaborar polítiques públiques que donin resposta a 

les necessitats de la societat, amb caràcter anual, ha de recollir les dades sobre la 
freqüentació sanitària, fer-ne una anàlisi i publicar-les, també anualment, desagre-
gades per situació administrativa de les persones i per sexe, d’acord amb les reco-
manacions del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Uni-
des, per a incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de salut i reduir les 
desigualtats entre dones i homes en aquest àmbit.

Sisena. Seguiment dels programes sanitaris sobre la base de la situació 
epidemiològica
Els serveis sanitaris han de seguir, d’una manera especial, els programes sanita-

ris d’interès per a la salut pública que determini el departament competent en matè-
ria de salut sobre la base de la situació epidemiològica a Catalunya.

Setena. Professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar 

els recursos necessaris per al pagament del complement a la pensió dels infermers 
i altres professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut que es van prejubilar 
abans del 2005.

Disposició transitòria. Reconeixement del dret a l’assistència sanitària a 
les persones que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del 
sistema nacional de salut de l’Estat amb anterioritat a l’entrada en vigor 
de la Llei
Les persones que a l’entrada en vigor d’aquesta llei no tenen la condició d’asse-

gurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat però tenen recone-
gut l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei 
Català de la Salut poden seguir gaudint d’aquesta assistència en les mateixes con-
dicions i, així mateix, acollir-se a la universalització que estableix aquesta llei, si 
compleixen els requisits corresponents.

Disposició derogatòria
Es deroguen: 
a) La Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 

pública a càrrec del Servei Català de la Salut.
b) Les disposicions que s’oposin al que estableix aquesta llei o la contradiguin.
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Disposicions finals

Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència 
sanitària 
1. El procediment per al reconeixement del dret a l’assistència sanitària pública 

per mitjà del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la condició d’as-
segurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat, i també el docu-
ment acreditatiu d’aquest dret, s’han d’establir per reglament.

2. El procediment a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’establir de manera que es 
garanteixi el dret a l’assistència sanitària d’urgència que tenen reconegut les perso-
nes a què fa referència l’article 3.2, des del moment de presentar la sol·licitud.

3. En el procediment a què fa referència l’apartat 1 les persones interessades 
poden entendre que llur sol·licitud ha estat estimada per silenci administratiu, en el 
termini de tres mesos a comptar de la data de la presentació de la sol·licitud, sens 
perjudici de l’obligació de l’Administració de dictar-ne una resolució expressa.

Segona. Aplicació i desplegament
El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 

llei, ha d’aprovar les disposicions que siguin necessàries per a desplegar-la i execu-
tar-la i adoptar les mesures necessàries i pertinents amb la mateixa finalitat.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor el mateix dia d’haver estat publicada en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017 
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions 
de diòxid de carboni
200-00020/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 368)

Al BOPC 368, a la pàgina 13
Títol o epígraf: Preàmbul, paràgraf dinovè
On hi diu: 
«El capítol IV, que regula l’impost sobre els habitatges buits, fixa un mínim 

exempt de tres-cents cinquanta metres quadrats, i redueix les càrregues administra-
tives per als contribuents, que no han de presentar l’autoliquidació de l’impost en cas 
que no resulti cap quantitat a ingressar com a conseqüència de l’aplicació del mínim 
exempt o de la concurrència d’exempcions subjectives.»

Hi ha de dir: 
«El capítol IV, que regula l’impost sobre els habitatges buits, fixa un mínim 

exempt de cent cinquanta metres quadrats, i redueix les càrregues administratives 
per als contribuents, que no han de presentar l’autoliquidació de l’impost en cas que 
no resulti cap quantitat a ingressar com a conseqüència de l’aplicació del mínim 
exempt o de la concurrència d’exempcions subjectives.»

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
– La llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics,  sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (200-00020/11), de lpàgina 13, ha estat rectificada en el BOPC 469, a la pàgina 7.
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A la pàgina 72
Títol o epígraf: Article 121, apartat 6

On hi diu: 
«6. Es modifica l’article 20.1-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent: 
“La quota per cada fet imposable establert per l’article 20.1-1 és: 
»1. Fet imposable 1: 220,20 euros.
»2. Fet imposable 2: 37,70 euros.
»3. Fet imposable 3: 
»3.1. Per fitxa d’acceptació de residus: 55,85 euros.
»3.2. Per full de seguiment: 3,55 euros.
»3.3. Per full de seguiment itinerant: 3,55 euros.
»3.4. Per full d’importació d’expedició de transports transfronterers de residus: 

100,85 euros.
»3.5. Per justificant de recepció de residus: 1,20 euros per full unitari.
»4. Quan els fets imposables a què fa referència l’apartat 3 de l’article 20.1-1 es 

tramiten per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 60% de la quota que 
correspongui segons els apartats anteriors”.»

Hi ha de dir: 
«6. Es deroga l’apartat 4 de l’article 20.1-4 de la Llei de taxes i preus públics.»

A la pàgina 107
Títol o epígraf: Article 165, apartat 5
On hi diu: 
«5. Es modifica l’apartat 4 de l’article 12 de la Llei 17/2003, que resta redactat 

de la manera següent: 
“4. En les convocatòries d’accés a les escales superior, i executiva i bàsica, en torn 

de promoció interna, els membres del Cos d’Agents Rurals es poden acollir a la dis-
pensa de titulació, d’acord amb el que disposen en aquest sentit els articles 15 i 16”.»

Hi ha de dir: 
«5. Es modifica l’apartat 4 de l’article 12 de la Llei 17/2003, que resta redactat 

de la manera següent: 
“4. En les convocatòries d’accés a les escales superior i executiva, en torn de 

promoció interna, els membres del Cos d’Agents Rurals es poden acollir a la dispen-
sa de titulació, d’acord amb el que disposen en aquest sentit els articles 15 i 16”.»

1.10. Acords i resolucions

Resolució 570/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de 
la zona des Codolar i els àmbits de la Pola i Giverola i de Salionç, i 
sobre l’avarament a Tossa de Mar
250-00847/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 398)

En el BOPC 398, a la pàg. 6
On hi diu: 
«Resolució 570/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la zona des 

Codolar, de Tossa de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant Feliu 
de Guíxols, i sobre l’avarament a Tossa de Mar»
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Hi ha de dir: 
«Resolució 570/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la zona des 

Codolar i els àmbits de la Pola i Giverola i de Salionç, i sobre l’avarament a Tossa 
de Mar»

On hi diu: 
«a) Estudiar quin és l’instrument urbanístic més adequat per a protegir els valors 

mediambientals i paisatgístics de la zona des Codolar, al terme municipal de Tossa 
de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, del municipi de Sant Feliu de 
Guíxols, i, si escau, incorporar tots aquests àmbits al Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN) del massís de Cadiretes.»

Hi ha de dir
«a) Estudiar quin és l’instrument urbanístic més adequat per a protegir els valors 

mediambientals i paisatgístics de la zona des Codolar i els àmbits de la Pola i Give-
rola i de Salionç, del municipi de Tossa de Mar, i, si escau, incorporar tots aquests 
àmbits al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) del massís de Cadiretes.»

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2017, sobre la 
Universitat de Barcelona, corresponent als exercicis entre 2011 i 2014
258-00021/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 185.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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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 de l’arquitectura
200-00003/11

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE TERRITORI

A la Mesa de la Comissió de Territori
La Ponència de la Comissió de Territori, nomenada el dia 15 de març de 2017 i 

integrada pels diputats Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergi Saladié Gil, del Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Meritxell Roigé 
i Pedrola, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat designada ponent 
relatora, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 24 de maig i 7 i 21 de juny de 2017. 
Han assessorat la Ponència el lletrat Pere Sol i Ordis i l’assessora lingüística Rosa 
Galvany Aguilar, i l’ha assistida la gestora parlamentària Eva Vendrell i Catalán.

Després d’estudiar el Projecte de llei de l’Arquitectura i les esmenes presentades, 
d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Po-
nència ha establert l’Informe següent:

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11

TEXT PRESENTAT

Capítol 1. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de foment i d’impuls de l’arquitectura 

i promoure la qualitat arquitectònica en la planificació urbanística, i en la projecta-
ció i execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclosos els 
treballs d’enginyeria civil regulats per la legislació d’obra pública.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP Socialista (1)
De supressió a l’article 1

«Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Llei [...] i promoure la qualitat arquitectònica en la planifica-

ció urbanística, i en la projectació [...].»

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
– El Projecte de llei de l'arquitectura (tram. 200-00003/11), a les pàgines 59 y 92, ha estat modificat en el BOPC 451, a la pàgina 6.
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Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
D’addició i supressió a l’article 1

L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de foment i d’impuls en la qualitat del 
procés arquitectònic, en la construcció, edificació i urbanització de l’arquitectura i 
promoure la qualitat arquitectònica en la planificació urbanística, i en la projectació, 
direcció i execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclo-
sos els treballs d’enginyeria civil regulats per la legislació d’obra pública.

Esmena 3
GP de Ciutadans (1)
De supressió i addició parcial de l’article 1

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de foment i d’impuls de l’arquitectura 

i promoure de la qualitat arquitectònica en la planificació urbanística, i en la projec-
tació i execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclosos 
els treballs d’enginyeria civil regulats per la legislació d’obra pública.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió i addició de l’article 1

L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de foment i d’impuls de l’arquitectura 
i promoure de la qualitat arquitectònica en la planificació urbanística, i en la projec-
tació i execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclosos 
els treballs d’enginyeria civil regulats per la legislació d’obra pública.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (17)
De modificació de l’article 1

«L’objecte d’aquesta Llei és establir mesures de foment i d’impuls de la qualitat 
arquitectònica i urbanística per part de les administracions públiques de Catalunya 
i dels ens i, organismes i entitats que en depenen, i en la contractació de la projec-
tació, direcció i execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, 
exclosos els treballs d’enginyeria civil regulats per la legislació d’obra pública.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 
1, 2, 3, 4 i 5 i el text del Projecte de llei. L’article 1 quedaria redactat de la manera 
següent:

«Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de foment i impuls de la qualitat ar-

quitectònica i urbanística, i de la contractació de la redacció de projectes, de la 
direcció i de l’execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, 
exclosos els treballs d’enginyeria civil regulats per la legislació d’obra pública, per-
què les apliquin les administracions públiques de Catalunya i els ens, organismes i 
entitats que en depenen.»

TEXT PRESENTAT

Article 2. L’arquitectura i els seus valors
1. Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per arquitectura el resultat del 

procés pluridisciplinar de conformació o modificació dels edificis i espais públics, 
en els quals es desenvolupa l’activitat humana.
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2. Els valors inherents a l’arquitectura, que vol protegir aquesta Llei, són:
a) La idoneïtat de les construccions per acollir les activitats previstes i, en el seu 

cas, admetre capacitats funcionals més àmplies.
b) La millora de la qualitat de vida de les persones, procurant el seu benestar i 

confort, en un entorn accessible i contribuint a la cohesió social i a la millor relació 
de la ciutadania amb la seva dimensió artística i cultural.

c) L’adequació a l’entorn.
d) La sostenibilitat en les seves vessants mediambiental, econòmica i social.
e) La bellesa, l’interès artístic i la seva aportació al debat de la cultura arquitec-

tònica.
3. La qualitat arquitectònica es mesura per la satisfacció òptima, ponderada i efi-

cient de tots i cadascun dels valors inherents a l’arquitectura en un projecte i obra 
de creació unitària i global, tant pel que fa a la diversitat dels aspectes a considerar 
com a la continuació del procés creatiu des del primer disseny fins al final de l’obra, 
i ha d’integrar en totes les seves fases la dimensió de l’explotació i el manteniment 
adequat dels edificis i dels espais públics.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 6
GP de Ciutadans (2)
De supressió a l’apartat 1 de l’article 2

1. Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per arquitectura el resultat del 
procés pluridisciplinar de conformació o modificació dels edificis i espais públics, 
en els quals es desenvolupa l’activitat humana.

Esmena 7
GP Socialista (2)
De modificació de l’apartat 1, de l’article 2. Nova redacció

«Article 2. L’arquitectura i els seus valors
1. Als efectes del que disposa aquesta Llei, s’entén per arquitectura el resultat del 

procés de projectar, dirigir, construir, rehabilitar i mantenir durant tot el seu cicle 
de vida, els edificis i espais públics, en els quals es desenvolupa l’activitat humana, 
amb la participació i col·laboració de diverses disciplines professionals per assolir 
la seva complexitat.»

Esmena 8
GP de Junts pel Sí (18)
De modificació de l’article 2.1

«Article 2.1. L’arquitectura i els seus valors
1. Als efectes del que disposa aquesta Llei, s’entén per arquitectura el resultat del 

procés de projectar, dirigir, construir, rehabilitar i mantenir durant tot el seu cicle 
de vida, els edificis i els espais públics urbans, resultants dels processos de gestió i 
execució del planejament urbanístic, en els quals es desenvolupa l’activitat humana, 
amb la participació i col·laboració de diverses disciplines professionals per assolir 
la seva complexitat.

L’urbanisme entès com a perspectiva global de la relació dels assentaments hu-
mans amb el medi en que es desenvolupen les activitats humanes i la planificació 
urbanística com a tècnica que integra la planificació física amb l’econòmica i am-
biental, en que participen diverses disciplines professionals per assolir la seva com-
plexitat, té incidència en l’arquitectura en tant i quan contribueix a la configuració 
dels espais públics urbans i de les construccions».
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Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot (15)
D’addició al punt 1 de l’article 2

1. Als efectes del que disposa aquesta Llei, s’entén per arquitectura el resultat del 
procés de projectar, dirigir, construir, rehabilitar i mantenir durant tot el seu cicle 
de vida, els edificis i espais públics, en els quals es desenvolupa l’activitat humana, 
amb la participació i col·laboració de diverses disciplines professionals per assolir 
la seva complexitat.

Apartat 2
Esmena 10
GP de Ciutadans (3)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 2 que a passa a tenir el següent redactat 

2. Els valors inherents a l’arquitectura, que vol protegir aquesta Llei, són:
a) La idoneïtat de les construccions per acollir les activitats previstes i el progra-

ma funcional previstos.
b) La millora de la qualitat de vida de les persones, procurant el seu benestar i 

confort, en un entorn accessible i contribuint a la cohesió social, econòmica i cultural.
c) L’adequació a l’entorn.
d) La sostenibilitat en les seves vessants ambiental, econòmica i social.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí (19)
De modificació de l’article 2.2

«2. Els valors de qualitat inherents a l’arquitectura, que vol protegir aquesta Llei, són:
a) La idoneïtat i qualitat tècnica de les construccions per acollir els usos pre-

vistos i, en el seu cas, admetre capacitats funcionals més àmplies o per poder-s’hi 
adaptar durant tot el seu cicle de vida, així com la idoneïtat del seu manteniment.

b) La millora de la qualitat de vida de les persones, procurant el seu benestar i 
confort en un entorn segur i accessible.

c) Contribuir a la cohesió social i a la millor relació de la ciutadania amb la seva 
dimensió artística i cultural.

d) L’adequació a l’entorn i el paisatge dels assentaments urbans o dels espais 
oberts.

e) La sostenibilitat en les seves vessants mediambiental, econòmica i social, amb 
el compromís col·lectiu amb l’eficàcia energètica dels edificis i la reducció de les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle.

f) La bellesa, l’interès artístic i la seva aportació al debat cultural.»

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot (16)
D’addició al punt 2 de l’article 2

2. Els valors de qualitat inherents a l’arquitectura i l’enginyeria, que vol protegir 
aquesta Llei, són:

a) La idoneïtat i qualitat tècnica de les construccions per acollir els usos pre-
vistos i, en el seu cas, admetre capacitats funcionals més àmplies o per poder-s’hi 
adaptar durant tot el seu cicle de vida.

b) La millora de la qualitat de vida de les persones, procurant el seu benestar i 
confort, en un entorn segur i accessible i contribuint a la cohesió social i a la millor 
relació de la ciutadania amb la seva dimensió artística i cultural.

c) L’adequació a l’entorn.
d) La sostenibilitat en les seves vessants mediambiental, econòmica, energètica 

i social.
e) La bellesa, l’interès artístic i la seva aportació al debat cultural.
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Addició de noves lletres
Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot (17)
D’addició d’una nova lletra b bis al punt 2 de l’article 2 

b bis) La contribució a la cohesió social i a la millor relació de la ciutadania amb 
la seva dimensió artística i cultural del procés arquitectònic.

Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot (18)
D’addició d’una nova lletra e bis al punt 2 de l’article 2 

e bis) El manteniment de les edificacions i instal·lacions en les millors condicions 
d’ús i sostenibilitat.

Apartat 3
Esmena 15
GP de Ciutadans (4)
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 2

3. La qualitat arquitectònica es mesura per la satisfacció òptima, ponderada i efi-
cient de tots i cadascun dels valors inherents a l’arquitectura en un projecte i obra de 
creació arquitectònica unitària i global, tant pel que fa a la diversitat dels aspectes 
a considerar com a la continuació del procés creatiu des del primer disseny fins al 
final de l’obra, i ha d’integrar en totes les seves fases la dimensió de l’explotació i el 
manteniment adequat dels edificis i dels espais públics.

Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot (19)
D’addició al punt 3 de l’article 2

3. La qualitat arquitectònica es mesura per la satisfacció òptima, ponderada i 
eficient de tots i cadascun dels valors definits en l’apartat 2 en un projecte i obra 
de creació unitària i global, tant pel que fa a la diversitat dels aspectes a considerar 
com a la continuació del procés creatiu des del primer disseny fins al final de l’obra, 
i ha d’integrar en totes les seves fases la dimensió de l’explotació i el manteniment 
adequat dels edificis i dels espais públics.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí (20)
De modificació de l’article 2.3

3. La qualitat arquitectònica es mesura per la satisfacció òptima, ponderada i 
eficient de tots i cadascun dels valors definits en l’apartat 2 en un projecte i obra de 
forma unitària i global, tant pel que fa a la diversitat dels aspectes a considerar com 
a la continuació del procés creatiu des del primer disseny fins al final de l’obra, i ha 
d’integrar en totes les seves fases la dimensió de l’explotació i el manteniment ade-
quat dels edificis i dels espais públics.

Addició de nous apartats
Esmena 18
GP de Catalunya Sí que es Pot (20)
D’addició d’un nou punt 3 bis a l’article 2 

3 bis. La qualitat de l’enginyeria aplicada a les construccions, edificacions i ur-
banitzacions es mesura per la seva eficàcia i eficiència respecte dels requeriments 
sol·licitats i de les respostes implementades, aplicades amb el criteri i la consciència 
idònia per a utilitzar econòmicament amb responsabilitat social, seguretat, rigoro-
sitat i optimització i basats en una ètica professional, els materials i les forces de la 
naturalesa per a benefici de la humanitat.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 
6, 7, 8 i 9 i l’apartat 1 de l’article 2 del Projecte de llei. L’apartat 1 quedaria redactat 
de la manera següent:

«Article 2. L’arquitectura i els seus valors
»1. Als efectes del que disposa aquesta Llei, s’entén per arquitectura el resultat 

del procés de projectar, dirigir, construir, rehabilitar i mantenir durant tot el seu ci-
cle de vida, els edificis i els espais públics urbans, resultants dels processos de ges-
tió i execució del planejament urbanístic, en els quals es desenvolupa l’activitat hu-
mana, amb la participació i col·laboració de diverses disciplines professionals per 
assolir la seva complexitat.

»L’urbanisme entès com a perspectiva global de la relació dels assentaments hu-
mans amb el medi en que es desenvolupen les activitats humanes i la planificació 
urbanística com a tècnica que integra la planificació física amb l’econòmica i am-
biental, en que participen diverses disciplines professionals per assolir la seva com-
plexitat, té incidència en l’arquitectura en tant i quan contribueix a la configuració 
dels espais urbans i de les construccions.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes núm. 11, 
12, 13 i 14 i l’apartat 2 de l’article 2 del Projecte de llei. L’apartat 2 quedaria redac-
tat de la manera següent:

«2. Els valors de qualitat inherents a l’arquitectura, que vol protegir aquesta 
Llei, són:

a) La idoneïtat i qualitat tècnica de les construccions per acollir els usos pre-
vistos i, en el seu cas, admetre capacitats funcionals més àmplies o per poder-s’hi 
adaptar durant tot el seu cicle de vida, així com la idoneïtat del seu manteniment.

b) La millora de la qualitat de vida de les persones, procurant el seu benestar i 
confort en un entorn segur i accessible.

c) Contribuir a la cohesió social i a la millor relació de la ciutadania amb la seva 
dimensió artística i cultural.

d) L’adequació a l’entorn i el paisatge dels assentaments urbans o dels espais 
oberts.

e) La sostenibilitat en les seves vessants mediambiental, econòmica i social, amb 
el compromís col·lectiu amb l’eficàcia energètica dels edificis i la reducció de les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle.

f) La bellesa, l’interès artístic i la seva aportació al debat cultural.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes núm. 16 i 

17 i l’apartat 3 de l’article 2 del Projecte de llei. L’apartat 3 quedaria redactat de la 
manera següent:

«3. La qualitat arquitectònica es mesura per la satisfacció òptima, ponderada i 
eficient de tots i cadascun dels valors definits en l’apartat 2 en un projecte i obra de 
forma unitària i global, tant pel que fa a la diversitat dels aspectes a considerar com 
a la continuació del procés creatiu des del primer disseny fins al final de l’obra, i ha 
d’integrar en totes les seves fases la dimensió de l’explotació i el manteniment ade-
quat dels edificis i dels espais públics.»

El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada en Comissió de les esmenes 
núm. 10 i 15.

La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de 
l’esmena núm. 18.

D’acord amb les recomanacions de la Ponència i la proposta d’adequació lingüís-
tica i formal, l’article 2 quedaria redactat de la manera següent:

«Article 2. L’arquitectura i els seus valors
»1. Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per arquitectura el resultat 

del procés de projectar, dirigir, construir, rehabilitar i mantenir, durant tot llur cicle 
de vida, els edificis i els espais públics urbans resultants dels processos de gestió i 
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execució del planejament urbanístic en els quals es desenvolupa l’activitat humana, 
amb la participació i la col·laboració de diverses disciplines professionals per a re-
soldre’n tota la complexitat.

»2. L’urbanisme, entès com a perspectiva global de la relació dels assentaments 
humans amb el medi en què es desenvolupen les activitats humanes, i la planificació 
urbanística, com a tècnica que integra la planificació física amb l’econòmica i am-
biental, en què participen diverses disciplines professionals per a resoldre’n tota la 
complexitat, tenen incidència en l’arquitectura en tant que contribueixen a la confi-
guració dels espais públics urbans i de les construccions.

»3. Els valors de qualitat inherents a l’arquitectura, que aquesta llei vol protegir, són:
»a) La idoneïtat i la qualitat tècnica de les construccions per a acollir els usos 

previstos i, si escau, admetre capacitats funcionals més àmplies o poder-s’hi adap-
tar durant tot llur cicle de vida, i també la idoneïtat del manteniment d’aquestes 
construccions.

»b) La millora de la qualitat de vida de les persones, procurant per llur benestar 
i confort en un entorn segur i accessible.

»c) La contribució a la cohesió social i a la millor relació dels ciutadans amb llur 
dimensió artística i cultural.

»d) L’adequació a l’entorn i el paisatge dels assentaments urbans o dels espais 
oberts.

»e) La sostenibilitat en els vessants mediambiental, econòmic i social, i el com-
promís col·lectiu amb l’eficàcia energètica dels edificis i la reducció de les emissions 
de gasos amb efecte hivernacle.

»f) La bellesa, l’interès artístic i llur aportació al debat cultural.»
»4. La qualitat arquitectònica es mesura per la satisfacció òptima, ponderada i 

eficient de tots i cadascun dels valors definits per l’apartat 3 en un projecte i l’obra 
que en resulta, de manera unitària i global, tant pel que fa a la diversitat dels aspec-
tes que cal considerar com a la continuació del procés creatiu des del primer disseny 
fins al final de l’obra, i ha d’integrar en totes les seves fases la dimensió de l’explo-
tació i el manteniment adequat dels edificis i dels espais públics.»

TEXT PRESENTAT

Article 3. Finalitats
Aquesta Llei té per finalitat:
a) Promoure la difusió i el foment dels valors col·lectius i individuals de l’arqui-

tectura i l’urbanisme.
b) Fer valer el patrimoni construït existent i potenciar el seu coneixement per 

part de la ciutadania.
c) Impulsar la innovació, la creativitat i la qualitat en l’arquitectura, i vetllar de 

manera continuada per l’establiment del marc necessari per afavorir els valors inhe-
rents a l’arquitectura.

d) Promoure l’educació sobre l’arquitectura, el patrimoni construït, i la seva inci-
dència sobre les condicions i qualitat de vida, així com la importància del seu man-
teniment en la fase d’explotació.

e) Promoure el paper de síntesi i d’innovació de l’arquitectura en el procés de 
desenvolupament sostenible.

f) Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-
pació que té l’arquitectura.

g) Establir mecanismes en la contractació administrativa dels ens, organismes 
i entitats que integren el sector públic de Catalunya subjectes a la legislació sobre 
contractes del sector públic que reforcin la valoració de la qualitat durant tot el pro-
cés de creació arquitectònica, explotació i manteniment de les edificacions.
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h) Fomentar la participació simultània i coordinada de totes les disciplines pro-
fessionals que participen en el procés constructiu, per tal d’aconseguir la màxima 
continuïtat entre la fase de concepció dels projectes arquitectònics i la de la seva 
realització en obra, a fi que la qualitat arquitectònica sigui l’objectiu comú de totes 
elles.

i) Fer valer l’arquitectura com un element intrínsecament lligat a la configuració 
històrica del paisatge, tant pels seus valors patrimonials i identitaris com per les se-
ves característiques constructives respectuoses amb l’entorn.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 19
GP de Catalunya Sí que es Pot (21)
D’addició i supressió a l’article 3

Aquesta Llei té per finalitat:
a) Promoure la difusió i el foment dels valors col·lectius i individuals d’una ar-

quitectura i urbanisme de qualitat i sostenibles de l’arquitectura i l’urbanisme.
b) Fer valer el patrimoni construït existent i potenciar el seu coneixement per 

part de la ciutadania.
c) Impulsar la innovació, la creativitat i en la qualitat del procés arquitectònic 

l’arquitectura, i vetllar de manera continuada per l’establiment del marc necessari 
per afavorir els valors inherents a l’arquitectura.

d) Promoure l’educació sobre l’arquitectura de qualitat i sostenible, el patrimoni 
construït, i la seva incidència sobre les condicions i qualitat de vida, així com la im-
portància del seu manteniment en la fase d’explotació.

e) Promoure el paper de síntesi i d’innovació de l’arquitectura en el procés de 
desenvolupament sostenible.

e) Promoure el paper innovador de l’arquitectura en els processos d’edificació i la 
seva execució, així com el seu potencial d’afavoriment del desenvolupament sostenible.

f) Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-
pació que té l’arquitectura.

g) Establir mecanismes en la contractació administrativa dels ens, organismes 
i entitats que integren el sector públic de Catalunya subjectes a la legislació sobre 
contractes del sector públic que reforcin la valoració de la qualitat, durant tot el pro-
cés de creació constructiva edificatòria i urbanística i d’explotació i manteniment 
de les edificacions.

h) Fomentar la participació simultània i coordinada de totes les disciplines pro-
fessionals que participen en el procés arquitectònic, respectant les atribucions pro-
fessionals que deriven de la legislació aplicable en matèria d’edificació i d’urba-
nisme, per tal d’aconseguir la màxima continuïtat entre la fase de concepció dels 
projectes arquitectònics i la de la seva realització en obra, a fi que la qualitat arqui-
tectònica sigui l’objectiu comú de totes elles.

i) Fer valer l’arquitectura com un element intrínsecament lligat a la configuració 
històrica del paisatge, tant pels seus valors patrimonials i identitaris com per les se-
ves característiques constructives respectuoses amb l’entorn.

Esmena 20
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article 3 que a passa a tenir el següent redactat 

Article 3. Finalitats
Aquesta Llei té per finalitat:
a) Promoure la difusió i el foment dels valors de l’arquitectura i l’urbanisme.
b) Protegir el patrimoni construït existent i millorar el seu coneixement per part 

de la ciutadania.
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c) Impulsar la innovació, la creativitat i la qualitat en l’arquitectura.
d) Promoure l’educació sobre l’arquitectura, el patrimoni construït.
e) Donar impuls i conscienciar sobre el paper de l’arquitectura en el desenvolu-

pament sostenible.
f) Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-

pació que té l’arquitectura.
g) Evitar la utilització fraudulenta dels valors de l’arquitectura com a mecanis-

me que faciliti la vulneració dels principis de lliure i efectiva concurrència i de no 
discriminació.

Lletra C
Esmena 21
GP de Junts pel Sí (21)
De modificació de l’article 3.c

«c) Impulsar la innovació, la creativitat i la qualitat en l’arquitectura, i vetllar de 
manera continuada per l’establiment del marc necessari per afavorir els valors in-
herents a l’arquitectura especialment mitjançant la utilització d’instruments tecno-
lògics aplicats al procés constructiu que permetin disposar de models d’informació 
integrada dels edificis.»

Lletra D
Esmena 22
GP de Junts pel Sí (22)
De modificació de l’article 3.d

«d) Promoure el paper de síntesi i d’innovació de l’arquitectura en els processos 
d’edificació i la seva execució, així com el seu potencial d’afavoriment del desenvolu-
pament sostenible, l’eficiència energètica i la reducció de gasos amb efecte hivernacle.»

Lletra E
Esmena 23
GP Socialista (3)
De modificació de l’apartat e, de l’article 3. Nova redacció

«Article 3. Finalitats
e) Promoure el paper innovador de l’arquitectura en els processos d’edificació i la 

seva execució, així com el seu potencial d’afavoriment del desenvolupament sostenible.»

Lletra G
Esmena 24
GP de Junts pel Sí (23)
De modificació de l’article 3.g

«g) Establir mecanismes en la contractació administrativa dels ens, organismes 
i entitats que integren el sector públic de Catalunya subjectes a la legislació sobre 
contractes del sector públic que reforcin la valoració de la qualitat arquitectònica de-
finits en l’article 2, durant tot el procés de creació arquitectònica, explotació i man-
teniment de les edificacions.»

Lletra H
Esmena 25
GP Socialista (4)
De modificació de l’apartat h, de l’article 3

«Article 3. Finalitats
h) Fomentar [...] que participen en el procés arquitectònic, respectant les atribu-

cions professionals que deriven de la legislació aplicable en matèria d’edificació i 
d’urbanisme, per tal d’aconseguir [...].»
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Esmena 26
GP de Junts pel Sí (24)
De modificació de l’article 3.h

h) Fomentar la participació simultània i coordinada de totes les disciplines pro-
fessionals que participen en el procés arquitectònic, respectant les atribucions pro-
fessionals que deriven de la legislació aplicable en matèria d’edificació i d’urba-
nisme, per tal d’aconseguir la màxima continuïtat entre la fase de concepció dels 
projectes arquitectònics i la de la seva realització en obra, a fi que la qualitat arqui-
tectònica sigui l’objectiu i la responsabilitat comú de totes elles.

Addició de noves lletres
Esmena 27
GP de Catalunya Sí que es Pot (22)
D’addició d’una nova lletra i bis a l’article 3 

i bis) Promoure l’enginyeria en tot el procés arquitectònic com a requisit per 
aconseguir l’excel·lència entre requeriments i solucions.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 21, 24, 25 i 26.
La Ponència fa constar una correcció a l’esmena núm. 22, en el sentit que l’ob-

jecte de l’esmena és a la lletra e) de l’article 3 i no a la lletra d) com consta per error.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 

19, 20, 22 i 23 i el text del Projecte de llei. L’article 3 quedaria redactat de la ma-
nera següent:

«Article 3. Finalitats
»Aquesta llei té les finalitats següents:
»a) Promoure la difusió i el foment dels valors de l’arquitectura i l’urbanisme.
»b) Fer valer el patrimoni construït existent i potenciar-ne el coneixement que en 

té la ciutadania.
»c) Impulsar la innovació, la creativitat i la qualitat en l’arquitectura, i vetllar de 

manera continuada per l’establiment del marc necessari per a afavorir els valors in-
herents a l’arquitectura, especialment mitjançant la utilització d’instruments tecno-
lògics aplicats al procés constructiu que permetin disposar de models d’informació 
integrada dels edificis.

»d) Promoure l’educació sobre l’arquitectura, el patrimoni construït, i llur in-
cidència sobre les condicions i la qualitat de vida, i també la importància de l seu 
manteniment en la fase d’explotació.

»e) Promoure el paper de síntesi i d’innovació de l’arquitectura en els processos 
d’edificació i la seva execució, i també el seu potencial d’afavoriment del desenvo-
lupament sostenible, l’eficiència energètica i la reducció de gasos amb efecte hiver-
nacle.

»f) Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-
pació que té l’arquitectura.

»g) Establir mecanismes en la contractació administrativa dels ens, organismes 
i entitats que integren el sector públic de Catalunya subjectes a la legislació sobre 
contractes del sector públic, que reforcin els valors de la qualitat arquitectònica de-
finits per l’article 2, durant tot el procés de creació arquitectònica, explotació i man-
teniment de les edificacions.

»h) Fomentar la participació simultània i coordinada de totes les disciplines pro-
fessionals que participen en el procés arquitectònic, respectant les atribucions pro-
fessionals que deriven de la legislació aplicable en matèria d’edificació i d’urba-
nisme, per tal d’aconseguir la màxima continuïtat entre la fase de concepció dels 
projectes arquitectònics i la de la realització en obra, a fi que la qualitat arquitectò-
nica sigui l’objectiu i la responsabilitat comuns de totes elles.
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»i) Fer valer l’arquitectura com a element intrínsecament lligat a la configuració 
històrica del paisatge, tant pels seus valors patrimonials i identitaris com per les se-
ves característiques constructives respectuoses amb l’entorn.»

La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de 
l’esmena núm. 27.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Interès públic de l’arquitectura
La creació arquitectònica d’acord amb els valors a que fa referència l’article 2.2 

és d’interès públic i ha de ser objecte de mesures de divulgació i impuls per part 
de les administracions públiques de conformitat amb el que estableix aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

D’acord amb la proposta d’adequació lingüística i formal, l’article 4 quedaria 
redactat de la manera següent:

«Article 4. Interès públic de l’arquitectura
»La creació arquitectònica és d’interès públic, d’acord amb els valors a què fa re-

ferència l’article 2. Les administracions públiques de Catalunya han de divulgar-la 
i impulsar-la, de conformitat amb aquesta llei.»

TEXT PRESENTAT

Capítol 2. Mesures de divulgació de l’arquitectura i d’impuls de la 
qualitat arquitectònica

ESMENES PRESENTADES

Esmena 28
GP de Catalunya Sí que es Pot (23)
De modificació del títol capítol 2

Mesures de divulgació de la qualitat del procés arquitectònic i d’impuls de la 
qualitat arquitectònica

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de 
l’esmena núm. 28.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Disposició general
Les administracions públiques de Catalunya han de fomentar els valors de l’ar-

quitectura, la qualitat arquitectònica, i el seu reconeixement i promoció. A tal efecte, 
han d’adoptar mesures per a:

a) La difusió, sensibilització i coneixement de l’arquitectura i el patrimoni cons-
truït que s’ajustin als valors de l’article 2.2 d’aquesta llei.

b) L’impuls de la qualitat arquitectònica.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 29
GP de Catalunya Sí que es Pot (24)
De supressió i addició a l’article 5

Les administracions públiques de Catalunya han de fomentar els valors de l’ar-
quitectura, del procés arquitectònic sostenible, la qualitat arquitectònica, i el seu re-
coneixement i promoció. A tal efecte, han d’adoptar mesures per a:

a) La difusió, sensibilització i coneixement de la qualitat del procés arquitec-
tònic l’arquitectura i el patrimoni construït que s’ajustin als valors de l’article 2.2 
d’aquesta Llei.

b) L’impuls de la qualitat arquitectònica.

Addició de nous articles
Esmena 30
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’un nou article 5 bis amb el següent redactat 

Article 5 bis. Deure en l’actuació de les administracions públiques de Catalunya
1. En el compliment dels deures previstos en aquesta llei, les administracions pú-

bliques de Catalunya vetllaran per no imposar restriccions o limitacions al principi 
d’unitat de mercat que puguin perjudicar els professionals de l’arquitectura i procu-
raran promoure l’interoperabilitat dels serveis i prestacions oferts per aquests.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de 
l’esmena núm. 29.

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 30.
D’acord amb la proposta d’adequació lingüística i formal, l’article 5 quedaria 

redactat de la manera següent:
«Article 5. Disposició general
»Les administracions públiques de Catalunya han de fomentar els valors de l’ar-

quitectura i la qualitat arquitectònica, i llur reconeixement i promoció. Amb aquesta 
finalitat, han d’adoptar mesures per a:

»a) La difusió, la sensibilització i el coneixement de l’arquitectura i el patrimoni 
construït que s’ajustin als valors de l’article 2.

»b) L’impuls de la qualitat arquitectònica.»

TEXT PRESENTAT

Secció 1. Mesures de difusió, sensibilització i coneixement de 
l’arquitectura

Article 6. Divulgació de l’arquitectura per part de les administracions 
públiques
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar actuacions en 

l’àmbit de la recerca i en el del debat propi de l’arquitectura.
2. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures següents:
a) Impulsar l’edició de publicacions de recerca, divulgació i reconeixement de 

l’arquitectura i dels valors arquitectònics dels edificis i dels espais públics.
b) Promoure l’ensenyament de l’arquitectura, del patrimoni construït en la seva 

vessant pluridisciplinar i dels aspectes que tenen incidència en la qualitat de vida 
de les persones.

c) Promoure que els organismes competents en matèria de relacions internacio-
nals i els departaments competents en matèries relacionades amb la qualitat arqui-
tectònica adoptin, amb la col·laboració d’organitzacions professionals, les mesures 
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de coordinació i els programes necessaris de suport i foment internacional de l’ar-
quitectura.

d) Promoure la innovació i el coneixement de l’arquitectura mitjançant la recer-
ca, la formació i a divulgació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 31
GP de Ciutadans (7)
De modificació de l’article 6 que a passa a tenir el següent redactat 

Article 6. Divulgació de l’arquitectura per part de les administracions
Públiques i promoció dels arquitectes
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar actuacions en 

l’àmbit de la recerca i en el del debat propi de l’arquitectura.
2. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures següents:
a) Promoure l’ensenyament de l’arquitectura, del patrimoni construït i dels as-

pectes que tenen incidència en la qualitat de vida de les persones.
b) Promoure, mitjançant la cooperació i la col·laboració amb les restants admi-

nistracions públiques d’Espanya, la promoció internacional dels arquitectes i les 
seves creacions.

c) Promoure la innovació i el coneixement de l’arquitectura mitjançant la recer-
ca, la formació i a divulgació.

Apartat 1
Esmena 32
GP de Junts pel Sí (25)
De modificació de l’article 6.1

«1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar actuacions en 
l’àmbit de la recerca i en el del debat propi de l’arquitectura d’acord amb els valors 
establerts en l’article 2.»

Esmena 33
GP de Catalunya Sí que es Pot (26)
D’addició al primer apartat de l’article 6

1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar actuacions en 
l’àmbit de la recerca i en el del debat propi de l’arquitectura de qualitat i sostenible 
d’acord amb els valors establerts en l’article 2.

Apartat 2
Esmena 34
GP de Catalunya Sí que es Pot (27)
De modificació i supressió al segon apartat de l’article 6

2. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures següents:
a) Impulsar l’edició de publicacions de recerca, divulgació i reconeixement de 

la en la qualitat del procés arquitectònic i l’arquitectura i dels valors arquitectònics 
dels edificis (art.2.2) i dels espais públics.

b) Promoure l’ensenyament d’una arquitectura de qualitat i sostenible, del patri-
moni construït en la seva vessant pluridisciplinar i dels aspectes que tenen incidèn-
cia en la qualitat de vida de les persones.

c) Promoure que els organismes competents en matèria de relacions internacio-
nals i els departaments competents en matèries relacionades amb la qualitat arqui-
tectònica adoptin, amb la col·laboració de les corporacions i organitzacions dels pro-
fessionals que intervenen en el procés arquitectònic, les mesures de coordinació i els 
programes necessaris de suport i foment internacional de l’arquitectura.
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d) Promoure la innovació i el coneixement de l’arquitectura mitjançant la recer-
ca, la formació i la divulgació.

Lletra C
Esmena 35
GP de Junts pel Sí (26)
De modificació de l’article 6.2.c

«c) Promoure que els organismes competents en matèria de relacions interna-
cionals i els departaments competents en matèries relacionades amb la qualitat ar-
quitectònica adoptin, amb la col·laboració de les corporacions i organitzacions dels 
professionals que intervenen en el procés arquitectònic, les mesures de coordinació 
i els programes necessaris de suport i foment internacional de l’arquitectura.»

Títol de l’article
Esmena 36
GP de Catalunya Sí que es Pot (25)
D’addició al títol de l’article 6

Divulgació de la l’arquitectura de qualitat i sostenible per part de les adminis-
tracions públiques.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 
32, 33, 34 i 35 i el text del Projecte de llei. L’article 6 quedaria redactat de la mane-
ra següent:

«Article 6. Divulgació de l’arquitectura
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar actuacions en els 

àmbit de la recerca i del debat propi de l’arquitectura, d’acord amb els valors esta-
blerts per l’article 2.

»2. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures següents:
»a) Impulsar l’edició de publicacions de recerca, divulgació i reconeixement de 

la qualitat arquitectònica dels edificis i dels espais públics.
»b) Promoure l’ensenyament de l’arquitectura, del patrimoni construït en el seu 

vessant pluridisciplinari i dels aspectes que tenen incidència en la qualitat de vida 
de les persones.

»c) Promoure que els organismes competents en matèria de relacions interna-
cionals i els departaments competents en matèries relacionades amb la qualitat ar-
quitectònica adoptin, amb la col·laboració de les corporacions i organitzacions dels 
professionals que intervenen en el procés arquitectònic, les mesures de coordinació 
i els programes necessaris de suport i foment internacional de l’arquitectura.

»d) Promoure la innovació i el coneixement de l’arquitectura mitjançant la recer-
ca, la formació i la divulgació.»

La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de 
l’esmena núm. 36.

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 31.

TEXT PRESENTAT

Secció 2. Mesures d’impuls de la qualitat arquitectònica

ESMENES PRESENTADES

Esmena 37
GP de Catalunya Sí que es Pot (28)
D’addició al títol de la secció 2

Secció 2. Mesures d’impuls de la qualitat arquitectònica i sostenible.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de 
l’esmena núm. 37.

TEXT PRESENTAT

Article 7. Impuls de la qualitat arquitectònica per part de les 
administracions públiques
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar:
a) L’arquitectura en els seus respectius àmbits de competències, vetllant de ma-

nera continuada per l’establiment del marc necessari per afavorir la qualitat arqui-
tectònica.

b) La recerca i la innovació en matèria de qualitat arquitectònica en l’àmbit de 
les actuacions.

2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure mesures de distinció de la 
qualitat arquitectònica dels edificis i dels espais públics contemporanis i del patri-
moni construït.

3. Les administracions locals, en el marc de les seves competències i atribucions, 
han d’adoptar les mesures necessàries per tal de fomentar i promoure la qualitat ar-
quitectònica en els municipis a través de les determinacions del planejament urba-
nístic, l’impuls d’accions per a la millora de la qualitat i la integració de criteris es-
pecífics de qualitat arquitectònica en els plecs de contractació de projectes d’obres.

4. Les mesures a què fa referència l’apartat 3 es poden implementar de manera 
específica a través dels instruments següents:

a) La formulació o modificació del planejament urbanístic general amb la fina-
litat d’identificar i delimitar els elements i els àmbits subjectes a mesures concretes 
per a la millora de la qualitat arquitectònica d’edificis i conjunts urbans i concretar 
aquestes mesures

b) L’aprovació d’ordenances municipals que prevegin mesures concretes en rela-
ció amb la millora i preservació de la qualitat arquitectònica dels edificis.

c) L’execució d’actuacions concretes adreçades a la millora del paisatge urbà.
d) L’establiment de distincions, premis i reconeixements a les bones pràctiques 

per part del col·lectiu de professionals i de les persones físiques i jurídiques.
e) El foment de la participació ciutadana en el coneixement i la difusió de la qua-

litat arquitectònica.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 38
GP de Ciutadans (8)
De modificació de l’article 7 que a passa a tenir el següent redactat 

Article 7. Impuls de la qualitat arquitectònica per part de les administracions
públiques
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar la qualitat arqui-

tectònica, la recerca i la innovació en l’àmbit de les seves actuacions.
2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure mesures de distinció de la 

qualitat arquitectònica dels edificis i dels espais públics contemporanis i del patri-
moni construït.

3. Les administracions locals, en el marc de les seves competències i atribucions, 
han d’adoptar les mesures necessàries per a fomentar i promoure la qualitat arqui-
tectònica en els municipis a través de les determinacions del planejament urbanís-
tic, i podran, de conformitat amb la normativa bàsica aplicable i segons el previst 
en aquesta llei, utilitzar criteris específics de qualitat arquitectònica dins els crite-
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ris qualitatius dels plecs de contractació de projectes d’obres triats per determinar 
l’oferta econòmicament més avantatjosa.

4. Les mesures a què fa referència l’apartat 3 s’implementaran de manera espe-
cífica a través dels instruments següents:

a) La formulació o modificació del planejament urbanístic general amb la fina-
litat d’identificar i delimitar els elements i els àmbits subjectes a mesures concretes 
per a la millora d’edificis i conjunts urbans.

b) L’aprovació d’ordenances municipals que prevegin mesures concretes en rela-
ció amb la millora i preservació de la qualitat arquitectònica dels edificis.

c) L’execució d’actuacions de millora del paisatge urbà.
d) L’establiment de distincions, premis i reconeixements a les bones pràctiques.
e) El foment de la participació ciutadana en el coneixement i la difusió de la qua-

litat arquitectònica.

Apartat 2
Esmena 39
GP de Catalunya Sí que es Pot (30)
D’addició al punt 2 de l’article 7

2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure mesures de distinció de la 
qualitat arquitectònica i la sostenibilitat dels edificis i dels espais públics contempo-
ranis i del patrimoni construït.

Apartat 3
Esmena 40
GP Socialista (5)
De modificació de l’apartat 3, de l’article 7. Nova redacció

«Article 7. Impuls de la qualitat arquitectònica per part de les administracions 
públiques

3. Les administracions locals, en el marc de les seves competències i atribucions, 
han d’adoptar les mesures necessàries per tal de fomentar i promoure la qualitat 
arquitectònica en els municipis a través de l’impuls d’accions per a la millora de la 
qualitat i la integració de criteris específics de qualitat arquitectònica en els plecs de 
contractació de projectes, de direcció d’obres, de direcció d’execució d’obra i execu-
ció de l’obra, així com d’urbanització dels espais públics.»

Esmena 41
GP de Junts pel Sí (27)
De modificació de l’article 7.3

«3. Les administracions locals, en el marc de les seves competències i atribu-
cions, han d’adoptar les mesures necessàries per tal de fomentar i promoure la qua-
litat arquitectònica en els municipis a través de les determinacions del planejament 
urbanístic, l’impuls d’accions per a la millora de la qualitat i la integració de crite-
ris específics de qualitat arquitectònica en els plecs de contractació de projectes, de 
direcció d’obres, de direcció d’execució de les obres i execució de l’obra, així com 
d’urbanització dels espais públics.»

Esmena 42
GP de Catalunya Sí que es Pot (31)
D’addició al punt 3 de l’article 7

3. Les administracions locals, en el marc de les seves competències i atribucions, 
han d’adoptar les mesures necessàries per tal de fomentar i promoure la qualitat 
arquitectònica en els municipis a través de les determinacions del planejament ur-
banístic, l’impuls d’accions per a la millora de la qualitat i la integració de criteris 
específics de qualitat arquitectònica en els plecs de contractació de projectes, de di-
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recció d’obres, de direcció d’execució d’obra i execució de l’obra, així com d’urba-
nització dels espais públics.

Apartat 4
Esmena 43
GP de Junts pel Sí (28)
De modificació de l’article 7.4

«4. Les mesures a què fa referència l’apartat 3 es poden implementar de manera 
específica a través dels instruments següents:

a) La formulació, modificació o revisió del planejament urbanístic general amb 
la finalitat d’identificar i delimitar els elements i els àmbits subjectes a mesures con-
cretes per a la millora de la qualitat arquitectònica d’edificis i conjunts urbans i con-
cretar aquestes mesures

b) L’aprovació d’ordenances municipals que prevegin mesures concretes en rela-
ció amb la millora i preservació de la qualitat arquitectònica dels edificis.

c) L’execució d’actuacions concretes adreçades a la millora del paisatge urbà.
d) L’establiment de distincions, premis i reconeixements a les bones pràctiques 

per part dels col·lectius de professionals i de les persones físiques i jurídiques que 
intervenen en el procés arquitectònic.

e) El foment de la participació ciutadana en el coneixement i la difusió de la qua-
litat arquitectònica.»

Lletra D
Esmena 44
GP de Catalunya Sí que es Pot (32)
De modificació i addició a la lletra d) del punt 4 de l’article 7

d) L’establiment de distincions, premis i reconeixements a les bones pràctiques 
per part dels col·lectius de professionals i de les persones físiques i jurídiques que 
intervenen en el procés arquitectònic.

Títol de l’article
Esmena 45
GP de Catalunya Sí que es Pot (29)
De supressió i addició al títol de l’article 7

Impuls de l’arquitectura de qualitat i sostenible a qualitat arquitectònica per part 
de les administracions públiques.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’apartat 1 de l’esmena núm. 38 i l’apartat 3 
de les esmenes núm. 40, 41 i 42.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 
43 i 44 i l’apartat 4 del Projecte de llei. L’article 7 quedaria redactat de la manera 
següent:

«Article 7. Impuls de la qualitat arquitectònica
»1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar la qualitat ar-

quitectònica, la recerca i la innovació en l’àmbit de llurs actuacions.
»2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure mesures de distinció de la 

qualitat arquitectònica dels edificis i dels espais públics contemporanis i del patri-
moni construït.

»3. Les administracions locals, en el marc de llurs competències i atribucions, 
han d’adoptar les mesures necessàries per a fomentar i promoure la qualitat arqui-
tectònica en els municipis per mitjà de les determinacions del planejament urbanís-
tic, l’impuls d’accions per a la millora de la qualitat i la integració de criteris espe-
cífics de qualitat arquitectònica en els plecs de contractació de projectes, de direcció 
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d’obres, de direcció d’execució d’obra, d’execució de l’obra, i també de la urbanit-
zació dels espais públics.

»4. Les mesures a què fa referència l’apartat 3 es poden aplicar de manera espe-
cífica per mitjà dels instruments següents:

»a) La formulació, la modificació o la revisió del planejament urbanístic general, 
amb la finalitat d’identificar i delimitar els elements i els àmbits subjectes a mesures 
específiques per a millorar la qualitat arquitectònica d’edificis i conjunts urbans, i 
la concreció d’aquestes mesures.

»b) L’aprovació d’ordenances municipals que prevegin mesures concretes relati-
ves a la millora i la preservació de la qualitat arquitectònica dels edificis.

»c) L’execució d’actuacions concretes destinades a millor el paisatge urbà.
»d) L’establiment de distincions, premis i reconeixements a les bones pràctiques 

atorgats per col·lectius de professionals i persones físiques i jurídiques que interve-
nen en el procés arquitectònic.

»e) El foment de la participació ciutadana en el coneixement i la difusió de la 
qualitat arquitectònica.»

La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de 
les esmenes núm. 39 i 45.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Premi Catalunya d’Arquitectura
1. Es crea el Premi Catalunya d’Arquitectura amb l’objectiu de reconèixer les mi-

llors aportacions a l’arquitectura, al procés de creació arquitectònica i a la qualitat 
arquitectònica.

2. El Govern ha d’establir reglamentàriament el règim jurídic, la periodicitat, la 
dotació econòmica i els aspectes específics de la convocatòria del Premi Catalunya 
d’Arquitectura.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 46
GP de Ciutadans (9)
De modificació de l’article 8 que a passa a tenir el següent redactat 

Article 8. Premi d’Arquitectura internacional de Catalunya
1. Es crea el Premi d’Arquitectura internacional de Catalunya amb l’objectiu de 

reconèixer les millors aportacions d’abast internacional a l’arquitectura amb relle-
vància, al procés de creació arquitectònica i a la qualitat arquitectònica.

2. El Govern ha d’establir reglamentàriament el règim jurídic, la periodicitat, 
la dotació econòmica i els aspectes específics de la convocatòria del Premi Catalu-
nya d’Arquitectura, tot tenint en compte les recomanacions vinculants que el Parla-
ment de Catalunya li faci.

Esmena 47
GP de Junts pel Sí (29)
De modificació de l’article 8

«Article 8. Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït
1. Es creen els Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni 

Construït amb l’objectiu de reconèixer les millors aportacions a l’arquitectura, al 
procés arquitectònic i a la qualitat arquitectònica.

2. El Govern ha d’establir reglamentàriament el règim jurídic, la periodicitat, la 
dotació econòmica i els aspectes específics de la convocatòria dels Premis Catalu-
nya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït.»
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Apartat 1
Esmena 48
GP de Catalunya Sí que es Pot (34)
De supressió i addició al punt 1 de l’article 8

1. Es creen els Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni 
Construït amb l’objectiu de reconèixer les millors aportacions a l’arquitectura una 
arquitectura de qualitat i sostenible, al procés de creació a l’eficiència estalvi i segu-
retat, disseny i manteniment., al procés arquitectònic i a la qualitat arquitectònica.

Esmena 49
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 1, de l’article 8

1. Es crea el Premi Catalunya de Qualitat Arquitectònica amb l’objectiu de reco-
nèixer les millors aportacions a l’arquitectura, al procés de creació arquitectònica i 
a la qualitat arquitectònica.

Addició de nous apartats
Esmena 50
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició d’un nou apartat 1 bis, a l’article 8

[...] arquitectònica i a la qualitat arquitectònica.
1 bis. Es crea una variant jove del Premi Catalunya de Qualitat Arquitectònica, 

adreçat a joves projectistes.
2. El Govern ha d’establir reglamentàriament [...].

Apartat 2
Esmena 51
GP de Catalunya Sí que es Pot (35)
De modificació i addició al punt 2 de l’article 8

2. El Govern ha d’establir reglamentàriament el règim jurídic, la periodicitat, la 
dotació econòmica i els aspectes específics de la convocatòria dels Premis Catalu-
nya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït.

Esmena 52
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
De modificació de l’apartat 2, de l’article 8

2. El Govern ha d’establir reglamentàriament el règim jurídic, la periodicitat, la 
dotació econòmica i els aspectes específics de la convocatòria del Premi Catalunya 
de Qualitat Arquitectònica.

Addició de nous articles
Esmena 53
GP de Catalunya Sí que es Pot (37)
D’addició d’un nou article 8bis

Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge
El Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge constituït el 2010 

com òrgan consultiu en temes de qualitat arquitectònica assumirà les noves funcions 
relacionades amb els continguts d’aquesta llei:

a) Assessorar i informar el Govern sobre les matèries relacionades amb la qualitat 
arquitectònica i especialment en relació amb les finalitats que estableix aquesta Llei.

b) Emetre els informes en els àmbits singulars o d’especial interès pel seu valor 
històric, artístic, social, paisatgístic i ambiental que s’estableixin reglamentàriament.
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c) Proposar els criteris i continguts tècnics en matèria de qualitat arquitectònica 
que han de tenir en compte els òrgans competents de la gestió i contractació admi-
nistrativa de les obres arquitectòniques.

d) Realitzar els informes d’avaluació anual dels resultats i les propostes d’actua-
ció per al compliment de les finalitats d’aquesta Llei i de la seva aplicació.

e) Proposar les millores en les actuacions, i si escau, les modificacions normati-
ves necessàries per al compliment de les finalitats d’aquesta llei.

f) Assessorar i proposar el Premi Catalunya en l’àmbit de l’Arquitectura i del 
Patrimoni construït.

g) Proposar continguts formatius sobre la qualitat arquitectònica i la sostenibili-
tat en l’ensenyament universitari i escolar pel que fa a la seva incidència en l’entorn 
urbà i social.

h) Proposar actuacions per al foment de la recerca tècnica i la innovació en l’àm-
bit del procés arquitectònic.

i) Recomanar línies d’ensenyament per a la millora dels estudis en matèria ar-
qui-tectònica en les escoles universitàries de les diverses titulacions que intervenen 
en el procés arquitectònic.

Títol de l’article
Esmena 54
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
De modificació de l’enunciat de l’article 8

Article 8. Premi Catalunya de Qualitat Arquitectònica
1. Es crea el Premi [...].

Esmena 55
GP de Catalunya Sí que es Pot (33)
D’addició al títol de l’article 8

Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 
47, 48, 51 i 55 i el text del Projecte de llei. L’article 8 quedaria redactat de la mane-
ra següent:

«Article 8. Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït
»1. Es creen els Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni 

Construït amb l’objectiu de reconèixer les millors aportacions a l’arquitectura, al 
procés arquitectònic i a la qualitat arquitectònica.

»2. El Govern ha d’establir per reglament el règim jurídic, la periodicitat, la do-
tació econòmica i els aspectes específics de la convocatòria dels Premis Catalunya 
en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 46, 49, 50, 52, 53 i 54.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya
1. Es crea el Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya, com a òrgan as-

sessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de qualitat arqui-
tectònica.

2. La composició i el funcionament del Consell de Qualitat Arquitectònica de 
Catalunya s’estableixen per reglament. Aquest Consell és presidit per la persona ti-
tular del departament competent en matèria d’arquitectura, i en la seva composició 
s’ha de garantir que hi siguin representades les diferents disciplines professionals 
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que participen en el procés de creació arquitectònica, les relacionades amb el patri-
moni construït, així com l’Administració de la Generalitat i els ens locals, i s’ha de 
procurar que es respecti la paritat entre homes i dones.

3. Són funcions del Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya:
a) Assessorar i informar el Govern sobre les matèries relacionades amb la quali-

tat arquitectònica i especialment en relació amb les finalitats que estableix aquesta 
Llei.

b) Emetre els informes en els àmbits singulars o d’especial interès pel seu valor 
històric, artístic, social, paisatgístic i ambiental que s’estableixin reglamentàriament.

c) Proposar els criteris i continguts tècnics en matèria de qualitat arquitectònica 
que han de tenir en compte els òrgans competents de la gestió i contractació admi-
nistrativa de les obres arquitectòniques.

d) Realitzar els informes d’avaluació anual dels resultats i les propostes d’actua-
ció per al compliment de les finalitats d’aquesta Llei i de la seva aplicació.

e) Proposar les millores en les actuacions, i si escau, les modificacions normati-
ves necessàries per al compliment de les finalitats d’aquesta llei.

f) Assessorar i proposar el Premi Catalunya d’Arquitectura.
g) Proposar continguts formatius sobre l’arquitectura en l’ensenyament universi-

tari i escolar pel que fa a la seva incidència en l’entorn urbà i social.
h) Proposar actuacions per al foment de la recerca tècnica i la innovació en l’àm-

bit de la qualitat arquitectònica.
i) Recomanar línies d’ensenyament per a la millora dels estudis en matèria arqui-

tectònica en les escoles universitàries.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 56
GP de Catalunya Sí que es Pot (36)
De supressió de l’article 9

De tot el text de l’article.

Esmena 57
GP de Ciutadans (10)
De modificació de l’article 9 que passa a tenir el següent redactat 

Article 9. Deure de les administracions públiques de Catalunya de promoure la 
participació dels professionals de l’arquitectura

1. Les administracions públiques de Catalunya hauran de promoure activament 
la participació dels professionals de l’arquitectura, les seves associacions i els seus 
col·legis professionals en condicions de neutralitat i no discriminació per tal de dur 
a terme les següents funcions:

d) Realitzar els informes d’avaluació anual dels resultats i les propostes d’actua-
ció per al compliment de les finalitats d’aquesta Llei i de la seva aplicació.

e) Proposar les millores en les actuacions, i si escau, les modificacions normati-
ves necessàries per al compliment de les finalitats d’aquesta llei.

f) Assessorar i proposar el Premi Catalunya d’Arquitectura.
g) Proposar continguts formatius sobre l’arquitectura en l’ensenyament universi-

tari i escolar pel que fa a la seva incidència en l’entorn urbà i social.
h) Proposar actuacions per al foment de la recerca tècnica i la innovació en l’àm-

bit de la qualitat arquitectònica.
i) Recomanar línies d’ensenyament per a la millora dels estudis en matèria arqui-

tectònica en les escoles universitàries.
2. En tot cas, per tal de realitzar alguna de les funcions següents, les adminis-

tracions públiques de Catalunya hauran de complir amb la normativa bàsica i de 
desenvolupament en matèria de contractació pública:
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a) Assessorar i informar a qualsevol de les administracions públiques de Cata-
lunya sobre les matèries relacionades amb la qualitat arquitectònica i especialment 
en relació amb les finalitats que estableix aquesta Llei.

b) Emetre els informes en els àmbits singulars o d’especial interès pel seu valor 
històric.

Apartat 1
Esmena 58
GP de Junts pel Sí (31)
De modificació de l’article 9.1

1. Es crea el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya, com 
a òrgan assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de qua-
litat arquitectònica i urbanística.

Apartat 2
Esmena 59
GP de Junts pel Sí (32)
De modificació de l’article 9.2

«2. La composició i el funcionament del Consell de Qualitat Arquitectònica de 
Catalunya s’estableixen per reglament. Aquest Consell és presidit per la persona ti-
tular del departament competent en matèria de territori i sostenibilitat, i en la seva 
composició s’ha de garantir que hi siguin representades les diferents disciplines 
professionals que participen en el procés arquitectònic i en la planificació urba-
nística les relacionades amb el patrimoni construït, així com l’Administració de la 
Generalitat i els ens locals, i s’ha de procurar que es respecti la paritat entre homes 
i dones.»

Apartat 3
Lletra A
Esmena 60
GP de Junts pel Sí (33)
De modificació de l’article 9.3.a

3. Són funcions del Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya:
a) Assessorar i informar el Govern sobre les matèries relacionades amb la qua-

litat arquitectònica i urbanística i especialment en relació amb les finalitats que es-
tableix aquesta Llei.

Lletra F
Esmena 61
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
De modificació i addició a la lletra f, de l’apartat 3, de l’article 9

f) Assessorar i proposar el Premi Catalunya de Qualitat Arquitectònica, i la seva 
variant jove.

Esmena 62
GP de Junts pel Sí (34)
De modificació de l’article 9.2.f

«f) Assessorar i proposar els Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del 
Patrimoni Construït.»
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Lletra I
Esmena 63
GP de Junts pel Sí (35)
De modificació de l’article 9.2.i

«i) Recomanar línies d’ensenyament per a la millora dels estudis en matèria ar-
quitectònica en les escoles universitàries de les diverses titulacions que intervenen 
en el procés arquitectònic.»

Títol de l’article
Esmena 64
GP de Junts pel Sí (30)
De modificació de l’article 9

Article 9. Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 58, 59, 60, 62, 63 i 64.
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica a l’esmena núm. 59 con-

sistent en substituir «departament competent en matèria de territori i sostenibilitat» 
per «departament competent en matèria de territori».

La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de 
l’esmena núm. 56.

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 57 i 61.
D’acord amb les recomanacions de la Ponència i la proposta d’adequació lingüís-

tica i formal, l’article 9 quedaria redactat de la manera següent:
«Article 9. Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya
»1. Es crea el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya, 

com a òrgan assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de 
qualitat arquitectònica i urbanística.

»2. La composició i el funcionament del Consell de Qualitat Arquitectònica i Ur-
banística de Catalunya s’han d’establir per reglament. Aquest Consell és presidit pel 
conseller competent en matèria de territori, i en la seva composició s’ha de garantir 
que, a més de l’Administració de la Generalitat i els ens locals, hi siguin representa-
des les diferents disciplines professionals que participen en el procés arquitectònic 
i en la planificació urbanística i les relacionades amb el patrimoni construït,, i s’ha 
de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones.

»3. Són funcions del Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Cata-
lunya:

»a) Assessorar i informar el Govern sobre les matèries relacionades amb la qua-
litat arquitectònica i urbanística, especialment amb relació a les finalitats que esta-
bleix aquesta llei.

»b) Emetre els informes en els àmbits singulars o d’especial interès per llur va-
lor històric, artístic, social, paisatgístic i ambiental que s’estableixin per reglament.

»c) Proposar els criteris i continguts tècnics en matèria de qualitat arquitectòni-
ca que han de tenir en compte els òrgans competents en la gestió i la contractació 
administrativa de les obres arquitectòniques.

»d) Fer els informes d’avaluació anual dels resultats i les propostes d’actuació 
per a l’aplicació d’aquesta llei i el compliment de les seves finalitats.

»e) Proposar les millores en les actuacions i, si escau, les modificacions norma-
tives necessàries per al compliment de les finalitats d’aquesta llei.

»f) Assessorar i proposar els Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del 
Patrimoni Construït.

»g) Proposar continguts formatius sobre l’arquitectura en els estudis universita-
ris i la resta de nivells del sistema educatiu pel que fa a la seva incidència en l’en-
torn urbà i social.
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»h) Proposar actuacions per al foment de la recerca tècnica i la innovació en 
l’àmbit de la qualitat arquitectònica.

»i) Recomanar línies d’ensenyament per a millorar els estudis en matèria arqui-
tectònica en les escoles universitàries de les diverses titulacions que intervenen en el 
procés arquitectònic.»

TEXT PRESENTAT

Article 10. Organismes consultius de qualitat arquitectònica de les 
administracions locals
1. Les administracions locals de Catalunya poden crear organismes consultius de 

qualitat arquitectònica. En la composició d’aquests organismes s’ha de procurar que 
hi siguin representades les diferents disciplines professionals que participen en el 
procés de creació arquitectònica i les relacionades amb el patrimoni construït, i que 
es respecti la paritat entre homes i dones. Els municipis de menys de 20.000 habi-
tants podran sol·licitar la creació d’organismes consultius de qualitat arquitectònica 
als consells comarcals.

2. Els organismes consultius de qualitat arquitectònica de les administracions 
locals, en els supòsits determinats en el planejament urbanístic general que preveu 
l’article 7.3.a, han d’emetre informe en relació amb la qualitat arquitectònica amb 
caràcter previ a l’atorgament de les llicències urbanístiques per a l’execució d’obres. 
Aquest informe te caràcter vinculant en relació amb l’adequació a les mesures per 
a la millora de la qualitat arquitectònica establertes pel planejament i s’ha de sol·li-
citar i s’ha d’emetre de forma simultània als informes tècnics municipals. Si aquest 
informe no s’emet en el termini previst, es poden continuar les actuacions per a 
l’atorgament de la llicència.

3. Aquest organismes consultius també poden emetre informes en matèria de 
qualitat arquitectònica en relació amb els instruments de planejament urbanístic i 
projectes d’urbanització tramitats per l’ajuntament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 65
GP de Catalunya Sí que es Pot (38)
De supressió de l’article 10

De tot el text de l’article.

Esmena 66
GP de Ciutadans (11)
De supressió de l’article 10

De tot el text de l’article.

Apartat 1
Esmena 67
GP de Junts pel Sí (36)
De modificació de l’article 10.1

«Article 10. Organismes consultius de qualitat arquitectònica de les administra-
cions locals

1. Per tal de desenvolupar els objectius de qualitat arquitectònica definits en 
aquesta Llei, les administracions locals de Catalunya poden crear organismes con-
sultius de qualitat arquitectònica i urbanística. En la composició d’aquests organis-
mes han d’estar representades les diferents àmbits professionals i empresarials que 
participen o estiguin relacionades en el procés arquitectònic, l’urbanisme i el patri-
moni construït, i s’ha de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones. Els 
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municipis de menys de 20.000 habitants podran sol·licitar la creació d’organismes 
consultius de qualitat arquitectònica als consells comarcals.

Apartat 2
Esmena 68
GP Socialista (6)
De supressió a l’apartat 2, de l’article 10

«Article 10. Organismes consultius de qualitat arquitectònica de les administra-
cions locals

2. Els organismes consultius [...] per a l’execució d’obres. Aquest informe té ca-
ràcter vinculant en relació amb [...].»

Esmena 69
GP de Junts pel Sí (37)
De modificació de l’article 10.2

«2. Els organismes consultius de qualitat arquitectònica i urbanística de les ad-
ministracions locals, en els supòsits determinats en el planejament urbanístic gene-
ral que preveu l’article 7.4.a, han d’emetre informe en relació amb les mesures con-
cretes determinades en aquest planejament referents a qualitat arquitectònica per a 
l’execució d’obres de nova construcció, rehabilitació o reforma que alterin la confi-
guració arquitectònica, dels edificis que requereixin d’un projecte tècnic de confor-
mitat amb la legislació en aquesta matèria i que estiguin subjectes a l’atorgament 
d’una llicència urbanística. Aquest informe té caràcter vinculant en relació amb 
l’adequació a les mesures per a la millora de la qualitat arquitectònica establertes 
pel planejament, quan aquest planejament així ho determini, s’ha de sol·licitar i s’ha 
d’emetre de forma simultània als informes tècnics municipals. Si aquest informe no 
s’emet en el termini previst, es poden continuar les actuacions per a l’atorgament de 
la llicència.»

Apartat 3
Esmena 70
GP Socialista (7)
De supressió a l’apartat 3, de l’article 10

«Article 10. Organismes consultius de qualitat arquitectònica de les administra-
cions locals

3. Aquests organismes consultius [...] en relació amb els instruments de planeja-
ment urbanístic i projectes d’urbanització [...].»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 67.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 

65, 68, 69 i 70 i el text del Projecte de llei. L’article 10 quedaria redactat de la ma-
nera següent:

«Article 10. Organismes consultius de qualitat arquitectònica de les administra-
cions locals

»1. Les administracions locals de Catalunya, per a desenvolupar els objectius de 
qualitat arquitectònica definits per aquesta llei, poden crear organismes consultius 
de qualitat arquitectònica i urbanística. En la composició d’aquests organismes hi 
han d’estar representats els diferents àmbits professionals i empresarials que hi par-
ticipen o que estan relacionats amb el procés arquitectònic, l’urbanisme i el patri-
moni construït, i s’ha de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones. Els 
municipis de menys de vint mil habitants poden sol·licitar als consells comarcals la 
creació d’organismes consultius de qualitat arquitectònica.
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»2. Els organismes consultius de qualitat arquitectònica i urbanística de les ad-
ministracions locals, en els supòsits determinats en el planejament urbanístic gene-
ral que estableix l’article 7.4.a, han d’emetre, amb caràcter previ a l’atorgament de 
la llicència urbanística, un informe preceptiu amb relació a les mesures concretes 
que s’hi determinen referents a la qualitat arquitectònica per a l’execució d’obres de 
nova construcció d’edificis, de rehabilitació o reforma que n’alteri la configuració 
arquitectònica, i que requereixin un projecte tècnic de conformitat amb la legislació 
en aquesta matèria. Aquest informe s’ha de sol·licitar i s’ha d’emetre simultàniament 
als informes tècnics municipals. Si aquest informe no s’emet en el termini previst, es 
poden continuar les actuacions per a l’atorgament de la llicència.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 66.

TEXT PRESENTAT

Capítol 3. Normes complementàries a la contractació

Títol del capítol
Esmena 71
GP de Ciutadans (12)
De modificació del títol del capítol 3 que passa a tenir el següent redactat 

Capítol 3. Normes relatives a la contractació pública

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 71.

TEXT PRESENTAT

Secció 1. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Article 11. La contractació de la creació arquitectònica
Als efectes del que disposa aquest Capítol, s’entén per creació arquitectònica el 

procediment complet i complex referit a la planificació, projecció i execució d’edi-
ficacions i la urbanització d’espais públics que, partint dels objectius de qualitat 
arquitectònica que l’ha de presidir, requereix un desenvolupament pluridisciplinar 
i coherent amb els requisits exigits, d’acord amb els objectius i criteris de solució 
fixats per l’òrgan de contractació del procés de creació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 72
GP de Catalunya Sí que es Pot (40)
D’addició i supressió a l’article 11

Als efectes del que disposa aquest capítol, s’entén per creació arquitectònica pro-
cés arquitectònic el procediment complet i complex referit a la planificació, projec-
ció, direcció de l’obra, direcció d’execució d’obra i execució de les edificacions i la 
urbanització d’espais públics que, partint dels objectius de qualitat arquitectònica 
que l’ha de presidir, requereix un desenvolupament pluridisciplinar i coherent amb 
els requisits exigits, d’acord amb els objectius i criteris de solució fixats per l’òrgan 
de contractació d’aquest procés.
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Esmena 73
GP de Ciutadans (13)
De modificació de l’article 11 que passa a tenir el següent redactat 

Article 11. La contractació en el camp de l’arquitectura
1. En el camp de l’arquitectura, i d’acord amb la normativa bàsica, serà aplica-

bles algun dels procediments següents:
a. Els concursos de projectes organitzats en el marc d’un procediment d’adjudi-

cació d’un contracte de serveis.
b. Concursos de projectes amb premis o pagaments als participants.
c. Procediments previstos a la normativa bàsica per l’adjudicació de contracte 

de serveis.
d. Procediments previstos a la normativa bàsica per l’adjudicació de contracte 

d’obra.
2. En relació a l’apartat anterior i d’acord amb el previst a la normativa bàsica, 

s’aplicaran els procediments d’adjudicació de forma que es garanteixi la concurrèn-
cia efectiva dels diferents participants del concurs.

Esmena 74
GP de Junts pel Sí (38)
De modificació i addició de l’article 11

«Article 11. La contractació del procés arquitectònic i dels instruments de pla-
nejament urbanístic

1. Als efectes del que disposa aquest capítol, s’entén per procés arquitectònic el 
procediment complet i complex referit a la planificació, projecció, direcció d’obra, 
direcció d’execució de l’obra i execució de les edificacions i la urbanització d’espais 
públics que, partint dels objectius de qualitat arquitectònica que l’ha de presidir, 
requereix un desenvolupament pluridisciplinar i coherent amb els requisits exigits, 
d’acord amb els objectius i criteris de solució fixats per l’òrgan de contractació d’a-
quest procés.»

2. S’entén com a instruments de planejament urbanístic aquells plans i progra-
mes, amb el seus respectius continguts que fixa la legislació urbanística.

Títol de l’article
Esmena 75
GP de Catalunya Sí que es Pot (39)
D’addició al títol de l’article 11

La contractació del procés arquitectònic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 
72, 74 i 75 i el text del Projecte de llei. L’article 11 quedaria redactat de la manera 
següent:

«Article 11. La contractació del procés arquitectònic i dels instruments de pla-
nejament urbanístic

»1. Als efectes del que disposa aquest capítol, s’entén per procés arquitectònic 
el procediment complex i complet referit a la planificació, la projecció, la direcció 
d’obra, la direcció d’execució de l’obra i l’execució de les edificacions i la urbanit-
zació d’espais públics que, partint dels objectius de qualitat arquitectònica que l’ha 
de presidir, requereix un desenvolupament pluridisciplinari i coherent amb els re-
quisits exigits, d’acord amb els objectius i els criteris de solució fixats per l’òrgan de 
contractació d’aquest procés.

»2. S’entén per instruments de planejament urbanístic els plans i els programes 
amb els continguts que fixa la legislació urbanística.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 73.
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TEXT PRESENTAT

Article 12. Subjectes obligats i modalitats de contractació
1. Els ens, organismes i entitats que integren el sector públic de Catalunya sub-

jectes a la legislació sobre contractes del sector públic, han de contractar la creació 
arquitectònica d’acord amb l’esmentada legislació, amb les especificitats que deter-
mina aquest capítol per a les modalitats següents:

a) Concursos d’idees d’arquitectura.
b) Contractació de serveis del procés de creació arquitectònica que requereixen 

d’un projecte d’edificació de nova construcció, rehabilitació o reforma.
c) Contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra i con-

cessió de construcció i explotació d’obra de creació arquitectònica.
d) Contractació de la redacció dels instruments de planejament urbanístic i dels 

projectes d’urbanització
2. Estaran subjectes a les especificitats determinades en aquest Capítol els pro-

jectes determinats en els anteriors apartats b, c i d amb un valor estimat del contrac-
te de prestació de serveis igual o superior al llindar mínim establert en la legislació 
de contractes del sector públic per als contractes subjectes a publicitat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 76
GP Socialista (8)
De supressió de l’article 12.

Esmena 77
GP de Catalunya Sí que es Pot (41)
De supressió de l’article 12

De tot el text de l’article.

Esmena 78
GP de Ciutadans (14)
De modificació de l’article 12 que passa a tenir el següent redactat 

Article 12. Subjectes obligats
1. Tant les administracions públiques de Catalunya com els ens, organismes i 

entitats que integren el seu respectiu sector públic hauran de realitzar la contracta-
ció pública en el camp de l’arquitectura segons el previst en aquesta i, en tot cas, de 
conformitat amb la normativa bàsica.

Esmena 79
GP de Junts pel Sí (39)
De modificació de l’article 12

«Article 12. Subjectes obligats i modalitats de contractació
1. Els ens, organismes i entitats que integren el sector públic de Catalunya sub-

jectes a la legislació sobre contractes del sector públic, han de contractar el procés 
arquitectònic i els instruments de planejament urbanístic d’acord amb l’esmentada 
legislació, amb les especificitats que determina aquest capítol per a les modalitats 
següents:

a) Concursos d’idees d’arquitectura.
b) Contractació de serveis del procés arquitectònic.
c) Contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra i con-

cessió de construcció i explotació d’obra del procés arquitectònic.
d) Contractació de la redacció dels instruments de planejament urbanístic i dels 

projectes d’urbanització.»
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Apartat 2
Esmena 80
GP de Junts pel Sí (40)
De modificació de l’article 12.2

«2. Estaran subjectes a les especificitats determinades en aquest capítol els pro-
jectes determinats en els anteriors apartats b), c) i d) que requereixen d’un projecte 
d’edificació de nova construcció, rehabilitació o reforma definits en la legislació 
en matèria d’ordenació de l’edificació amb un valor estimat del contracte igual o 
superior als 60.000,– €. Igualment estaran subjectes a les determinacions d’aquest 
capítol, els projectes esmentats que, tot hi que s’estimi un valor inferior a l’indicat, 
l’òrgan de contractació, atenent a la seva singularitat i rellevància, així ho resolgui 
de forma motivada.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana una transacció entre les esmenes núm. 77, 79 i 80, sens 
perjudici que es constata que l’esment a «projectes» de l’apartat 2 ha d’ésser fet a 
«contractes», i que per coherència amb l’article 18, els concursos d’idees poden ser 
d’arquitectura o de planejament urbanístic, de manera que l’article 12 queda redactat 
de la manera següent:

«Article 12. Subjectes obligats i modalitats de contractació
»1. Els ens, organismes i entitats que integren el sector públic de Catalunya sub-

jectes a la legislació sobre contractes del sector públic han de contractar el procés 
arquitectònic i els instruments de planejament urbanístic d’acord amb l’esmentada 
legislació, amb les especificitats que determina aquest capítol per a les modalitats 
següents:

»a) Concursos d’idees d’arquitectura i de planejament urbanístic.
»b) Contractació de serveis del procés arquitectònic.
»c) Contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra i con-

cessió de construcció i explotació d’obra del procés arquitectònic.
»d) Contractació de la redacció dels instruments de planejament urbanístic i dels 

projectes d’urbanització.
»2. Resten subjectes a les especificitats determinades per aquest capítol els con-

tractes dels apartats b, c i d que requereixen un projecte d’edificació de nova cons-
trucció, rehabilitació o reforma definit per la legislació en matèria d’ordenació de 
l’edificació amb un valor estimat del contracte igual o superior als 60.000 euros. 
Igualment resten subjectes a les determinacions d’aquest capítol els contractes es-
mentats, amb un valor estimat inferior, si l’òrgan de contractació, atenent llur sin-
gularitat i rellevància, així ho resol de manera motivada.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 76 i 78.

TEXT PRESENTAT

Article 13. Compliment dels valors inherents a l’arquitectura
Els Plec de condicions, i qualsevol altre document que serveixi de base per a la 

licitació, adjudicació i posterior execució dels contractes, relatius a les modalitats de 
contractació a què fa referència l’article 12 han d’incorporar l’exigència del compli-
ment dels valors inherents a l’arquitectura en el termes que estableix aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 81
GP Socialista (9)
De supressió de l’article 13.
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Esmena 82
GP de Catalunya Sí que es Pot (42)
De supressió de l’article 13

De tot el text de l’article.

Esmena 83
GP de Ciutadans (15)
De modificació de l’article 13 que passa a tenir el següent redactat 

Article 13. Possibilitat d’incorporar criteris arquitectònics com a criteris quali-
tatius de valoració

1. De conformitat amb la normativa bàsica, els Plec de condicions, i qualsevol 
altre document que serveixi de base per a la licitació adjudicació i posterior exe-
cució dels contractes, relatius a les modalitats de contractació a què fa referència 
aquesta llei han de respondre a criteris tècnics i econòmics objectius.

2. De conformitat amb el previst a la normativa bàsica, dintre dels criteris tèc-
nics es podran incloure estàndards qualitatius que relacionin la qualitat del pro-
ducte amb el seu preu corresponent, tot basant-se en criteris estètics, funcionals, 
d’accessibilitat, de disseny universal o per a tot tipus d’usuaris, fomentant les carac-
terístiques socials, ambientals e innovadores, que en últim terme promoure alguns 
dels valors i criteris de qualitat arquitectònica.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 81 i 82. El ponent del GP 
de Ciutadans anuncia que manté l’esmena núm. 83 com a esmena d’addició al text.

TEXT PRESENTAT

Article 14. Criteris de valoració
1. El Govern de la Generalitat, a proposta del Consell de Qualitat Arquitectònica 

de Catalunya i amb l’informe previ de la Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa, i de la Comissió de Govern Local de Catalunya, ha d’aprovar mitjançant 
acord instruccions referents a:

a) els criteris de valoració de les proposicions tècniques que incorporen valors 
inherents a l’arquitectura, i que permetin determinar quina és l’oferta més avantatjo-
sa, sota els principis de no discriminació i objectivitat, i sempre que aquests criteris 
estiguin directament vinculats a l’objecte del contracte.

b) els valors orientatius per calcular el pressupost de licitació dels contractes de 
serveis per a la redacció de projectes i instruments de planejament urbanístic i els 
d’execució d’obres.

2. Les instruccions a què fa referència l’apartat 1 s’han de tenir en compte en les 
licitacions dels procediments de contractació de la creació arquitectònica que esta-
bleix l’article 12.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 84
GP Socialista (10)
De supressió de l’article 14

Apartat
Esmena 85
GP de Catalunya Sí que es Pot (43)
De supressió de l’article 14

De tot el text de l’article.

Fascicle segon
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Esmena 86
GP de Ciutadans (16)
De modificació de l’article 14 que passa a tenir el següent redactat 

Article 14. Criteris de valoració
1. De conformitat amb el previst a la normativa bàsica, el Govern de la Generali-

tat, tenint en compte les al·legacions o informes que els professionals de l’arquitectu-
ra, les seves associacions professionals o col·legis, podrà aprovar, mitjançant acord 
instruccions, i recomanacions referents a:

a) estàndards qualitatius que relacionin la qualitat del producte amb el seu preu 
corresponent, tot basant-se en criteris estètics, funcionals, d’accessibilitat, de dis-
seny universal o per a tot tipus d’usuaris, fomentant les característiques socials, am-
bientals e innovadores, que en últim terme promoure alguns dels valors i criteris de 
qualitat arquitectònica, sota els principis de no discriminació i objectivitat, i sempre 
que aquests estàndards estiguin directament vinculats amb l’objecte del contracte.

b) procediments per a la determinació dels valors orientatius per calcular el pres-
supost de licitació dels contractes de serveis per a la redacció de projectes i instru-
ments de planejament urbanístic i els d’execució d’obres.

Apartat 1
Esmena 87
GP de Junts pel Sí (41)
De modificació de l’article 14.1

1. El Govern de la Generalitat, a proposta del Consell de Qualitat Arquitectònica 
i Urbanística de Catalunya i amb l’informe previ de la Junta Consultiva de Contrac-
tació Administrativa, i de la Comissió de Govern Local de Catalunya, ha d’aprovar 
mitjançant acords i instruccions referents a:

Lletra A
Esmena 88
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De modificació de la lletra a), de l’apartat 1, de l’article 14

Article 14. Criteris de valoració
a) els criteris de valoració de les proposicions tècniques que incorporen valors in-

herents a la qualitat arquitectònica, i que permetin determinar quina és l’oferta [...].

Lletra B
Esmena 89
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
De supressió de la lletra b, de l’apartat 1, de l’article 14

De tot el text de la lletra.

Esmena 90
GP de Junts pel Sí (42)
De modificació de l’article 14.1.b

«b) els valors orientatius per calcular el valor estimat per la licitació dels diferents 
contractes de serveis relacionats amb el procés arquitectònic i instruments de plane-
jament urbanístic i els d’execució d’obres, així com d’urbanització d’espais públics.»

Addició de nous apartats
Esmena 91
GP de Junts pel Sí (43)
D’addició de tres nous punt a l’article 14 (3, 4 i 5)

«3. Els plecs de condicions han de incorporar clàusules socials referents als pro-
fessionals i empleats dels licitadors.»
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«4. En tots supòsits, dins dels criteris de valoració, s’han d’incorporar els costos 
del manteniment dels edificis.»

«5.En el cas que es requereixi per a l’acreditació de la solvència tècnica un con-
trol per part de l’organisme de contractació, o en nom d’aquest, per un organisme 
oficial o homologat que valori el compliment de les normes de garantia de la quali-
tat, es podrà exigir la presentació de les corresponents certificacions previstes per la 
legislació de contractes del sector públic.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 91.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 

85, 87, 88, 89 i 90 i el text del Projecte de llei.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 84 i 86.
D’acord amb les recomanacions de la Ponència i la proposta d’adequació lingüís-

tica i formal, l’article 14 quedaria redactat de la manera següent:
«Article 14. Criteris de valoració
»1. El Govern, a proposta del Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de 

Catalunya i amb els informes previs de la Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa i de la Comissió de Govern Local de Catalunya, ha d’aprovar mitjançant 
acord criteris orientatius referents a:

»a) Els criteris de valoració de les proposicions tècniques que incorporen valors 
inherents a l’arquitectura i que permetin determinar quina és l’oferta més avantatjo-
sa sota els principis de no-discriminació i objectivitat, i sempre que aquests criteris 
estiguin directament vinculats a l’objecte del contracte.

»b) Els valors orientatius, a partir dels de referència de mercat publicats, del 
preu estimat dels diferents contractes de serveis relacionats amb el procés arquitec-
tònic i instruments de planejament urbanístic i els d’execució d’obres, per calcular 
el valor estimat per la licitació.

»2. Els criteris orientatius a què fa referència l’apartat 1 s’han de tenir en comp-
te en les licitacions dels procediments de contractació del procés arquitectònic que 
estableix l’article 12.

»3. Els plecs de condicions han d’incorporar clàusules socials referents als pro-
fessionals i empleats dels licitadors.

»4. En tots els supòsits, dins els criteris de valoració, s’han d’incorporar els cos-
tos del manteniment dels edificis.

»5. En el cas que per a acreditar la solvència tècnica es requereixi un control per 
l’organisme de contractació o, en nom d’aquest, per un organisme oficial o homolo-
gat que valori el compliment de les normes de garantia de la qualitat, es pot exigir 
la presentació de les certificacions que estableix la legislació de contractes del sec-
tor públic.»

TEXT PRESENTAT

Article 15. Composició i regles de funcionament dels jurats i comitès 
d’experts i expertes
1. La composició dels jurats dels concursos d’idees i dels comitès d’experts i 

expertes dels contractes dels serveis del procés de creació arquitectònica han de 
propiciar la presència pluridisciplinària dels experts i expertes professionals amb la 
qualificació apropiada o coneixements equivalents als requerits per participar en la 
licitació, i s’ha de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones.

2. Almenys un terç dels que han de participar en els jurats o comitès dels proce-
diments de concursos d’idees o de contractació dels serveis del procés de la creació 
arquitectònica s’han d’escollir de manera aleatòria de les borses de professionals 
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acreditats a aquest efecte en els col·legis professionals corresponents. En aquest sen-
tit, la selecció dels jurats ha de seguir els principis de professionalitat, especialitat, 
relació amb l’objecte del contracte, i els principis d’imparcialitat i d’independència.

3. Cal preveure la percepció de la retribució corresponent o dietes originades per 
part dels membres dels jurats i comitès a què fa referència l’apartat 2, de conformitat 
amb el procediment que es determina reglamentàriament.

4. Els plecs de clàusules dels contractes de serveis del procés de creació arquitec-
tònica han d’explicitar els noms de les persones que són membres del comitè d’ex-
perts i expertes. La composició dels Jurats que participen el els concursos de idees 
s’han de fer públics de conformitat amb el que estableixi la normativa de contractes 
del sector públic

5. Els membres dels jurats dels concursos d’idees i els comitès d’experts i exper-
tes dels contractes dels serveis del procés de creació arquitectònica estan subjectes 
al règim d’incompatibilitats, abstenció i recusació determinat en la normativa pre-
vista per les autoritats i personal al servei de les administracions públiques que in-
tervenen en els procediments de contractació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 92
GP de Catalunya Sí que es Pot (44)
De supressió de l’article 15

De tot el text de l’article.

Esmena 93
GP de Ciutadans (17)
De modificació de l’article 15 que resta redactat de la següent manera 

Article 15. Composició i regles de funcionament dels jurats
1. El jurat ha d’estar format pel nombre de membres establerts en les bases del 

concurs.
En els concursos de projectes no hi haurà intervenció de l’òrgan de contractació. 

Totes aquelles funcions administratives o d’una altra índole no atribuïdes específi-
cament al Jurat seran realitzades pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.

2. El jurat estarà format per persones físiques independents dels participants en 
el concurs de projectes.

3. Quan s’exigeixi una qualificació professional específica per participar en un 
concurs de projectes, almenys un terç dels membres del jurat ha de tenir aquesta 
qualificació o una altra equivalent.

4. El jurat adoptarà les seves decisions o dictàmens amb total autonomia i in-
dependència, sobre la base de projectes que li seran presentats de forma anònima, 
i atenent únicament als criteris indicats en l’anunci de licitació del concurs i en els 
esmentats en l’article anterior.

A aquests efectes, s’entén per projectes presentats de forma anònima aquells en 
què no només no figuri el nom del seu autor, sinó que a més no continguin dades o 
indicis de qualsevol tipus que permetin conèixer directa o indirectament la identitat 
de l’autor o autors del mateix.

5. El jurat farà constar en un informe, signat pels seus membres, la classificació 
dels projectes, tenint en compte els mèrits de cada projecte, juntament amb les seves 
observacions i qualssevol aspectes que requereixin aclariment.

6. S’ha de respectar l’anonimat fins que el jurat emeti el seu dictamen o decisió.
7. En el cas que sigui necessari, els participants podran respondre a preguntes que 

el jurat hagi inclòs en l’acta per tal d’aclarir qualsevol aspecte dels projectes, s’ha 
d’estendre una acta completa del diàleg entre els membres del jurat i els participants.

8. Coneguda la decisió o el dictamen del jurat i tenint en compte el contingut de 
la classificació, i de l’acta a què es refereix l’article anterior, l’òrgan de contractació 
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procedirà a l’adjudicació del concurs de projectes, que haurà de ser motivada si no 
s’ajusta a la proposta o propostes del jurat.

9. Els premis i els pagaments que, si escau, s’haguessin establert en les bases del 
concurs, s’abonaran de conformitat amb el previst a la normativa bàsica, explicant 
els terminis fixats en ell a partir que l’adjudicació sigui notificada.

A aquests efectes, en l’expedient de despesa s’acreditarà la cobertura financera 
necessària per poder fer front a aquests premis o pagaments.

Apartat 1
Esmena 94
GP de Junts pel Sí (44)
De modificació de l’article 15.1

1. La composició dels jurats dels concursos d’idees i dels concursos de projectes 
dels contractes dels serveis del procés arquitectònic i dels instruments de planeja-
ment urbanístic han de propiciar la presència pluridisciplinària dels experts i ex-
pertes professionals que garanteixin l’assoliment dels objectius qualitatius d’aquesta 
Llei, de conformitat amb la legislació en matèria de contractes del sector públic i, 
en tots els supòsits s’ha de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones.

Apartat 2
Esmena 95
GP de Junts pel Sí (45)
De modificació de l’article 15.2

2. Almenys un terç dels que han de participar en els jurats dels procediments de 
concursos d’idees o de concursos de projectes del procés arquitectònic i dels instru-
ments de planejament urbanístic s’han d’escollir de manera aleatòria de les borses 
de professionals acreditats a aquest efecte en els col·legis o associacions professio-
nals previstes en la legislació corresponent en aquesta matèria. En aquest sentit, la 
selecció dels jurats ha de seguir els principis de professionalitat, especialitat, relació 
amb l’objecte del contracte, i els principis d’imparcialitat i d’independència.

Apartat 4
Esmena 96
GP de Junts pel Sí (46)
De modificació de l’article 15.4

«4. La composició dels Jurats que participen el els concursos de idees s’han de 
fer públics de conformitat amb el que estableix la normativa de contractes del sec-
tor públic.»

Apartat 5
Esmena 97
GP de Junts pel Sí (47)
De modificació de l’article 15.5

«5. Els membres dels jurats dels concursos d’idees i de projectes del procés ar-
quitectònic i dels instruments de planejament urbanístic estan subjectes al règim 
d’incompatibilitats, abstenció i recusació determinat en la normativa prevista per les 
autoritats i personal al servei de les administracions públiques que intervenen en els 
procediments de contractació».

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 94, 95 i 97.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena núm. 96, que 

inclou en l’esment als «concursos d’idees» i també els de «projectes».
El ponent del GP Socialista anuncia la retirada en Comissió de l’esmena núm. 92.
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La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 93.
D’acord amb les recomanacions de la Ponència i la proposta d’adequació lingüís-

tica i formal, l’article 15 quedaria redactat de la manera següent:
«Article 15. Composició i regles de funcionament dels jurats
»1. La composició dels jurats dels concursos d’idees i dels concursos de projectes 

dels contractes dels serveis del procés arquitectònic i dels instruments de planeja-
ment urbanístic ha de propiciar la presència pluridisciplinària dels experts profes-
sionals que garanteixin l’assoliment dels objectius qualitatius d’aquesta llei, de con-
formitat amb la legislació en matèria de contractes del sector públic, i, en tots els 
supòsits, s’ha de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones.

»2. Almenys un terç dels que han de participar en els jurats dels procediments 
de concursos d’idees o de concursos de projectes del procés arquitectònic i dels 
instruments de planejament urbanístic s’han d’escollir, de manera aleatòria, entre 
els professionals acreditats i inclosos, a aquest efecte, en les borses establertes pels 
col·legis o les associacions professionals i previstes en la legislació corresponent en 
aquesta matèria. En aquest sentit, la selecció dels jurats ha de seguir els principis 
de professionalitat, especialitat, relació amb l’objecte del contracte, imparcialitat i 
independència.

»3. Cal preveure la retribució o les dietes que corresponguin als membres dels 
jurats a què fa referència l’apartat 2, de conformitat amb el procediment que es de-
termini per reglament.

»4. La composició dels jurats que participen en els concursos d’idees i de pro-
jectes s’ha de fer pública de conformitat amb el que estableix la normativa de con-
tractes del sector públic.

»5. Els membres dels jurats dels concursos d’idees i de projectes del procés ar-
quitectònic i dels instruments de planejament urbanístic estan subjectes al mateix 
règim d’incompatibilitats, abstenció i recusació establert per la normativa per a les 
autoritats i el personal al servei de les administracions públiques que intervenen en 
els procediments de contractació.»

TEXT PRESENTAT

Article 16. Transparència i publicitat de la contractació de creació 
arquitectònica
Les actes que han de redactar els jurats i comitès d’experts i expertes que inter-

venen en els procediments de licitació han de ser públiques per tal que es pugui tenir 
coneixement de les motivacions i els criteris que justifiquen la seva decisió, incloent-
-hi, els vots particulars que s’hagin formulat. També s’han de publicar les propostes 
gràfiques presentades i el resultat de la licitació en el portal de contractació pública 
de l’ens, organisme o entitat competent, així com en el Portal de la Transparència i 
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 98
GP de Catalunya Sí que es Pot (45)
De supressió de l’article 16

De tot el text de l’article.
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Esmena 99
GP de Junts pel Sí (48)
De modificació de l’article 16

«Article 16. Transparència i publicitat de la contractació del procés arquitectònic 
i dels instruments de planejament urbanístic.

Les actes que han de redactar els jurats que intervenen en els procediments de 
licitació han de ser públiques per tal que es pugui tenir coneixement de les moti-
vacions i els criteris que justifiquen la seva decisió, incloent-hi, els vots particulars 
que s’hagin formulat. També s’han de publicar les propostes gràfiques presentades 
i el resultat de la licitació en el portal de contractació pública de l’ens, organisme o 
entitat competent, així com en el Portal de la Transparència i en la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 99.
La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de 

l’esmena núm. 98.
D’acord amb les recomanacions de la Ponència i la proposta d’adequació lingüís-

tica i formal, l’article 16 quedaria redactat de la manera següent:
«Article 16. Transparència i publicitat de la contractació del procés arquitectò-

nic i dels instruments de planejament urbanístic
»Les actes dels jurats que intervenen en els procediments de licitació són públi-

ques perquè es pugui tenir coneixement de les motivacions i els criteris que en jus-
tifiquen la decisió, i han d’incloure els vots particulars, si n’hi ha. També s’han de 
publicar les propostes gràfiques presentades i el resultat de la licitació en el portal 
de contractació pública de l’ens, organisme o entitat competent, en el Portal de la 
Transparència i en la Plataforma de serveis de contractació pública.»

TEXT PRESENTAT

Article 17. Responsabilitat en la gestió dels projectes i execució de les 
obres
1. La persona responsable del contracte i el director de l’execució de l’obra han 

de vetllar perquè els valors inherents a l’arquitectura del projecte i de la seva exe-
cució determinats en el plec de prescripcions tècniques i qualsevol altre document 
que serveixi de base per a la licitació, adjudicació i posterior execució dels contrac-
tes, estiguin presents i siguin respectats durant tot el procés d’execució del servei de 
redacció del projecte i de l’execució de les obres.

2. En els contractes d’obres les facultats que, de conformitat amb la normativa 
de contractes del sector públic, corresponen a la persona responsable del contrac-
te, s’entenen sens perjudici de les que corresponguin a la persona responsable de la 
direcció de l’obra i de la persona responsable de la direcció de l’execució, de con-
formitat amb les competències pròpies assignades per la legislació d’ordenació de 
l’edificació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 100
GP de Ciutadans (18)
De modificació de l’article 17 que resta redactat de la següent manera 

Article 17. Responsabilitat en la gestió dels projectes i execució de les obres
1. La persona responsable del contracte i el director de l’execució de l’obra han 

de vetllar perquè els estàndards qualitatius que relacionin la qualitat del producte 
amb el seu preu corresponent, tot basant-se en criteris estètics, funcionals, d’acces-
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sibilitat, de disseny universal o per a tot tipus d’usuaris, fomentant les característi-
ques socials, ambientals i innovadores del projecte i de la seva execució determinats 
en el plec de prescripcions tècniques i qualsevol altre document que serveixi de base 
per a la licitació, adjudicació i posterior execució dels contractes, estiguin presents 
i siguin respectats durant tot el procés d’execució del servei de redacció del projecte 
i de l’execució de les obres.

2. En els contractes d’obres les facultats que, de conformitat amb la normativa 
de contractes del sector públic, corresponen a la persona responsable del contracte, 
s’entenen sense perjudici de les que corresponguin a la persona responsable de la 
direcció de l’obra i de la persona responsable de la direcció de l’execució, de con-
formitat amb les competències pròpies assignades per la legislació d’ordenació de 
l’edificació.

Apartat 2
Esmena 101
GP de Catalunya Sí que es Pot (46)
D’addició al punt 2 de l’article 17

2. En els contractes d’obres les facultats que, de conformitat amb la normativa 
de contractes del sector públic, corresponen a la persona responsable del contracte, 
s’entenen sens perjudici de les funcions i responsabilitats especifiques i indepen-
dents que corresponguin tan a la persona responsable de la direcció de l’execució 
de l’obra com a la persona responsable de la direcció de l’obra, de conformitat amb 
les competències pròpies assignades per la legislació d’ordenació de l’edificació, i 
sens perjudici de la coordinació i col·laboració de tots els professionals en relació al 
compliment dels valors definits en l’article 2.

Esmena 102
GP de Junts pel Sí (49)
De modificació de l’article 17.2

«2. En els contractes d’obres les facultats que, de conformitat amb la normativa 
de contractes del sector públic, corresponen a la persona responsable del contracte, 
s’entenen sens perjudici de les funcions i responsabilitats especifiques i independents 
que corresponguin tan al director de l’obra com al director de l’execució de l’obra, 
i en el seu cas, del coordinador de seguretat, de conformitat amb les competències 
pròpies assignades per la legislació d’ordenació de l’edificació, i sens perjudici de 
la coordinació i col·laboració de tots els professionals en relació al compliment dels 
valors definits en l’article 2.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 
101 i 102, de manera que l’article 17, d’acord amb la proposta d’adequació lingüísti-
ca i formal, quedaria redactat de la manera següent:

«Article 17. Responsabilitat en la gestió dels projectes i execució de les obres
»1. La persona responsable del contracte i el director de l’execució de l’obra han 

de vetllar perquè els valors inherents a l’arquitectura del projecte i de la seva execu-
ció determinats en el plec de prescripcions tècniques i qualsevol altre document que 
serveixi de base per a la licitació, l’adjudicació i la posterior execució dels contrac-
tes, siguin presents i respectats durant tot el procés d’execució del servei de redacció 
del projecte i de l’execució de les obres.

»2. En els contractes d’obres, les facultats que corresponen a la persona respon-
sable del contracte, de conformitat amb la normativa de contractes del sector públic, 
s’entenen sens perjudici de les funcions i responsabilitats específiques i independents 
que corresponguin al director de l’obra i al de l’execució de l’obra, i si escau, al co-
ordinador de seguretat, de conformitat amb les competències pròpies assignades per 
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la legislació d’ordenació de l’edificació, sens perjudici de la coordinació i la col·la-
boració de tots els professionals amb relació al compliment dels valors definits per 
l’article 2.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 100.

TEXT PRESENTAT

Secció 2. Especificitats de les modalitats de contractació

TEXT PRESENTAT

Article 18. Especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura
1. Els concursos d’idees d’arquitectura només es poden convocar quan sigui ne-

cessari disposar d’idees o propostes per tal d’orientar la decisió de l’Administració 
d’intervenir en les situacions territorials en què l’assumpció de diferents valors i su-
pòsits alternatius de disseny pot conduir a resultats molt diferents entre sí.

2. Els concursos d’idees d’arquitectura s’han de licitar pel procediment de con-
curs de projectes amb intervenció de jurat.

3. En el supòsit en que els ens, organismes i entitats que integren el sector públic 
de Catalunya subjectes a la legislació sobre contractes del sector públic vulgui con-
tractar els serveis de redacció del projecte corresponent, ha de convocar una nova 
licitació pública amb publicitat i concurrència.

4. Les bases de la convocatòria del concurs de projectes han de definir i descriure 
els requeriments, les característiques i les escales de representació que cada concurs 
d’idees demana per il·lustrar adequadament la idea projectada per cada participant. 
S’ha de respectar el principi de proporcionalitat entre la documentació sol·licitada i 
l’objecte del concurs d’idees. Així mateix, s’han d’establir els mecanismes adients 
per simplificar els tràmits del seu lliurament.

5. Els projectes d’idees que resultin guanyadors del concurs i els documents ad-
junts poden ser utilitzats per dur a terme processos de participació ciutadana.

6. A l’efecte de la constitució del jurat en els concursos d’idees d’arquitectura, 
prevista en la legislació de contractes del sector públic, s’han de nomenar fins a cinc 
professionals de notòria competència, de conformitat amb les determinacions de 
l’article 15.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 103
GP de Ciutadans (19)
De supressió de l’article 18

De tot el text de l’article.

Esmena 104
GP de Catalunya Sí que es Pot (48)
De modificació i supressió de l’article 18

Article 18. Especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura
1. Els concursos d’idees de creació arquitectònica i urbanisme d’arquitectura 

només es poden convocar quan sigui necessari disposar d’idees o propostes per tal 
d’orientar la decisió de l’Administració d’intervenir en les situacions territorials en 
què l’assumpció de diferents valors i supòsits alternatius de disseny pot conduir a 
resultats molt diferents entre sí.

2. Els concursos d’idees de creació arquitectònica i urbanística d’arquitectura 
s’han de licitar pel procediment de concurs de projectes amb intervenció de jurat.
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3. En el supòsit en que els ens, organismes i entitats que integren el sector públic 
de Catalunya subjectes a la legislació sobre contractes del sector públic vulgui con-
tractar els serveis de redacció del projecte corresponent, ha de convocar una nova 
licitació pública amb publicitat i concurrència.

4. Les bases de la convocatòria del concurs de projectes han de definir i descriu-
re els requeriments, les característiques, i les escales de representació i els premis, 
pagaments i previsions sobre el drets de la propietat intel·lectual que cada concurs 
d’idees demana per il·lustrar adequadament la idea projectada per cada participant. 
S’ha de respectar el principi de proporcionalitat entre la documentació sol·licitada i 
l’objecte del concurs d’idees. Així mateix, s’han d’establir els mecanismes adients 
per simplificar els tràmits del seu lliurament.

5. Els projectes d’idees que resultin guanyadors del concurs i els documents ad-
junts poden ser utilitzats per dur a terme processos de participació ciutadana.

6. A l’efecte de la constitució del jurat en els concursos d’idees d’arquitectura, pre-
vista en la legislació de contractes del sector públic, s’han de nomenar fins a cinc profes-
sionals de notòria competència, de conformitat amb les determinacions de l’article 15.

Apartat 1
Esmena 105
GP de Junts pel Sí (51)
De modificació de l’article 18.1

1. Els concursos d’idees d’arquitectura només es poden convocar quan sigui ne-
cessari disposar d’idees o propostes per tal d’orientar la decisió del sector públic de 
Catalunya d’intervenir en les situacions territorials en què l’assumpció de diferents 
valors i supòsits alternatius de disseny pot conduir a resultats molt diferents entre si.»

Apartat 2
Esmena 106
GP de Junts pel Sí (52)
De modificació de l’article 18.2

2. Els concursos d’idees d’arquitectura s’han de licitar pel procediment de con-
curs de projectes amb premis o pagaments i amb intervenció de jurat.

Apartat 3
Esmena 107
GP de Junts pel Sí (53)
De modificació de l’article 18.3

«3. En el supòsit en què els ens, organismes i entitats que integren el sector pú-
blic de Catalunya vulguin contractar els serveis de redacció del projecte correspo-
nent, han de convocar una licitació pública. Excepcionalment i per raó de les espe-
cificitats del projecte, l’òrgan de contractació, de forma motivada, pot optar per la 
contractació de serveis de redacció del projecte i en el seu cas de la direcció de les 
obres, de conformitat amb les especificacions de l’article 19.1, mitjançant un pro-
cediment negociat amb la persona guanyadora del concurs d’idees, sempre i quan 
aquesta modalitat estigui explícitament prevista en les bases de la convocatòria. En 
el supòsit que existeixin diferents persones guanyadores, es tindrà que invitar a tots 
elles a participar en la negociació.»

Apartat 4
Esmena 108
GP de Junts pel Sí (54)
De modificació de l’article 18.4

«4. Les bases de la convocatòria del concurs de projectes han de definir i des-
criure els requeriments, les característiques i les escales de representació que cada 
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concurs d’idees demana per il·lustrar adequadament la idea projectada per cada par-
ticipant. La documentació sol·licitada ha de ser proporcional a l’objecte del concurs 
d’idees. Així mateix s’han d’establir els mecanismes adients per simplificar els trà-
mits del seu lliurament. Per altre part, les bases han de determinar els premis o gra-
tificacions i s’ha d’especificar la previsió sobre els drets de propietat intel·lectual.»

Títol de l’article
Esmena 109
GP de Junts pel Sí (50)
De modificació de l’article 18

Article 18. Especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura i de planejament 
urbanístic

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 
104, 105, 106, 107, 108 i 109 i el text del Projecte de llei, de manera que l’article 
18, d’acord amb la proposta d’adequació lingüística i formal, quedaria redactat de 
la manera següent:

«Article 18. Especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura i de planejament 
urbanístic

»1. Els concursos d’idees d’arquitectura i planejament urbanístic només es poden 
convocar quan sigui necessari disposar d’idees o propostes per a orientar la decisió 
del sector públic de Catalunya d’intervenir en les situacions territorials en què l’as-
sumpció de diferents valors i supòsits alternatius de disseny pot conduir a resultats 
molt diferents entre si.

»2. Els concursos d’idees d’arquitectura i de planejament urbanístic s’han de li-
citar pel procediment de concurs de projectes amb premis o pagaments i amb inter-
venció de jurat.

»3. En el supòsit en què els ens, organismes i entitats que integren el sector públic 
de Catalunya vulguin contractar els serveis de redacció del projecte, han de convo-
car una licitació pública. Excepcionalment i per raó de les especificitats del projec-
te, l’òrgan de contractació pot optar motivadament per la contractació de serveis de 
redacció del projecte i, si escau, de la direcció de les obres, de conformitat amb les 
especificacions de l’article 19.1, mitjançant un procediment negociat amb la persona 
guanyadora del concurs d’idees, sempre que aquesta modalitat estigui explícitament 
prevista en les bases de la convocatòria del concurs. Si el concurs té diversos gua-
nyadors, se’ls ha de convidar a tots a participar en la negociació.

»4. Les bases de la convocatòria del concurs de projectes han d’establir els re-
queriments, les característiques i les escales de representació per a il·lustrar ade-
quadament la idea projectada per cada participant, han de determinar els premis o 
gratificacions i han d’especificar les previsions sobre els drets de propietat intel·lec-
tual. La documentació sol·licitada als participants ha d’ésser proporcional a l’objec-
te del concurs d’idees i s’han d’establir els mecanismes adequats per a simplificar-ne 
els tràmits de lliurament.

»5. Els projectes d’idees que resultin guanyadors del concurs i els documents que 
hi adjuntin poden ésser utilitzats en processos de participació ciutadana.

»6. A l’efecte de la constitució del jurat en els concursos d’idees d’arquitectura i 
de planejament urbanístic, prevista en la legislació de contractes del sector públic, 
s’han de nomenar fins a cinc professionals de notòria competència, de conformitat 
amb les determinacions de l’article 15.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 103.
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TEXT PRESENTAT

Article 19. Especificitats de la contractació dels serveis del procés de 
creació arquitectònica
1. En la contractació dels serveis del procés de creació arquitectònica s’ha de li-

citar de forma conjunta la redacció de projectes i la direcció de les obres, llevat que 
en l’expedient de contractació s’acrediti que l’execució no es farà dintre del període 
de 4 anys des de la data d’inici d’aquesta licitació, en els supòsits de contractació 
previstos en l’article 21 o quant la direcció de l’obra s’encarregui als professionals 
al servei de l’Administració contractant. Als efectes de l’article 12.2 es tindrà en 
consideració l’import conjunt d’ambdues licitacions. La licitació s’ha d’efectuar pel 
procediment restringit amb intervenció del comitè d’experts.

2. Els plecs de clàusules administratives i l’anunci de licitació han d’establir, 
com a mínim, un dels mitjans d’acreditació de la solvència tècnica que s’esmenten 
a continuació segons la qual els candidats han de ser convidats a presentar propo-
sicions. Aquests mitjans d’acreditació són: l’experiència global en projectes i obres; 
l’experiència específica en un projecte i obra; i l’experiència en projectes, estudis i 
treballs. Aquests mitjans com a forma d’acreditació de la solvència s’han d’establir 
a partir de criteris objectius i no discriminatoris de selecció i es pot establir, per a 
cada mitjà, un nombre determinat de professionals o empreses als que es convidarà 
a presentar proposicions.

3. Els plecs de la contractació dels serveis del procés de creació arquitectònica:
a) Poden establir diferents fases per a la redacció dels diferents tipus de projectes 

i han d’establir el calendari d’execució corresponent.
b) Han d’introduir per a la valoració de les proposicions més avantatjoses, a més 

dels aspectes econòmics, criteris de valoració que incorporin els valors inherents a 
l’arquitectura sempre que estiguin vinculats a l’objecte del contracte. Aquests crite-
ris de qualitat arquitectònica han de rebre sempre una valoració predominant amb 
relació a la puntuació total determinada en els plecs de clàusules administratives.

c) Han d’incorporar una previsió relativa a la forma de compensar parcialment o 
integrament els licitadors convidats en el procediment restringit que no hagin resul-
tat adjudicataris en proporció als requeriments exigits per a la proposta en el Plec 
de clàusules.

4. El comitè d’experts i expertes que s’ha de constituir a l’efecte de valorar els 
aspectes avaluables mitjançant judicis de valor, no avaluables mitjançant fórmules 
automàtiques, es regeix pel que disposa l’article 15.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 110
GP de Ciutadans (20)
De supressió de l’article 19

De tot el text de l’article.

Apartat 1
Esmena 111
GP de Catalunya Sí que es Pot (49)
D’addició i supressió al primer apartat de l’article 19

1. En la contractació dels serveis del procés arquitectònic es pot licitar de mane-
ra conjunta i sempre amb la corresponent justificació s’ha de licitar de forma con-
junta la redacció de projectes i la direcció de les obres, llevat que en l’expedient de 
contractació s’acrediti que l’execució no es farà dintre del període de 4 anys des de 
la data d’inici d’aquesta licitació, en els supòsits de contractació previstos en l’article 
21 o quant la direcció de l’obra s’encarregui als professionals al servei de l’Admi-
nistració contractant. Als efectes de l’article 12.2 es tindrà en consideració l’import 
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conjunt d’ambdues licitacions. La licitació s’ha d’efectuar pel procediment restringit 
amb intervenció del comitè d’experts.

Esmena 112
GP de Junts pel Sí (55)
De modificació de l’article 19.1

«Article 19. Especificitats de la contractació dels serveis del procés arquitectònic.
1. En la contractació dels serveis del procés arquitectònic s’ha de licitar de forma 

conjunta la redacció de projectes i la direcció de les obres, llevat que en l’expedi-
ent de contractació s’acrediti que l’execució no es farà dintre del període de 4 anys 
des de la data d’inici d’aquesta licitació, en els supòsits de contractació previstos en 
l’article 21 o quant la direcció de l’obra s’encarregui als professionals al servei de 
l’Administració contractant. Als efectes de l’article 12.2 es tindrà en consideració 
l’import conjunt d’ambdues licitacions.»

Apartat 2
Esmena 113
GP de Catalunya Sí que es Pot (50)
De modificació del punt 2 de l’article 19 

Per tal d’apreciar els coneixements tècnics, l’eficàcia, l’experiència i la fiabilitat 
dels professionals i empreses participants, els plecs de clàusules administratives i 
l’anunci de licitació han d’establir, com a mínim, un dels mitjans d’acreditació de la 
solvència tècnica que s’esmenten a continuació: relació dels projectes i obres realit-
zats en general; relació de projectes i obres realitzats d’un tipus concret; relació dels 
estudis i treballs específics realitzats o especialment aquells que estiguin vinculats 
amb l’objecte del contracte. Aquests mitjans com a forma d’acreditació de la solvèn-
cia s’han d’establir a partir de criteris objectius i no discriminatoris de selecció i es 
pot establir, per a cada mitjà, un nombre determinat de professionals o empreses als 
que s’ha de convidar a presentar proposicions.

Esmena 114
GP de Junts pel Sí (56)
De modificació de l’article 19.2

«2. Aquesta licitació s’ha d’efectuar amb la modalitat de concurs de projectes 
restringit a un nombre limitat de participants i amb intervenció de jurat, amb la pos-
terior contractació del servei de redacció del projecte, i en el seu cas direcció de les 
obres, mitjançant un procediment negociat amb la persona o les diferents persones 
guanyadores del concurs de projectes. Per tal de seleccionar prèviament els parti-
cipants en el concurs de projectes. Les bases del concurs i l’anunci de licitació han 
d’establir els diferents criteris de selecció clars i no discriminatoris per a la selecció 
prèvia dels participants en el concurs de projecte, tenint en consideració, entre d’al-
tres els coneixements tècnics, l’eficàcia, l’experiència, la fiabilitat dels professionals 
i empreses participants i la formació en estudis o coneixements específics vinculats 
amb l’objecte del contracte. Pot establir-se un numero mínim i/o màxim de partici-
pants, en general o per modalitats segons cada un dels criteris de selecció, per tal de 
propiciar una participació diversificada que, en tots els casos, ha de permetre que 
el numero de professionals o empreses candidates sigui suficient per garantir una 
veritable competència.»

Apartat 3
Esmena 115
GP de Junts pel Sí (57)
De modificació de l’article 19.3

3. Els plecs de la contractació dels serveis del procés arquitectònic:
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a) Poden establir diferents fases per a la redacció dels diferents tipus de projectes 
i han d’establir el calendari d’execució corresponent.

b) Han d’introduir per a la valoració de les proposicions més avantatjoses, a més 
dels aspectes econòmics, criteris de valoració que incorporin els valors inherents a 
l’arquitectura sempre que estiguin vinculats a l’objecte del contracte. Aquests crite-
ris de qualitat arquitectònica han de rebre sempre una valoració predominant amb 
relació a la puntuació total determinada en els plecs de clàusules administratives.

c) Han d’incorporar una previsió relativa a la forma de compensar parcialment o 
íntegrament els licitadors convidats en el procediment restringit que no hagin resul-
tat adjudicataris en proporció als requeriments exigits per a la proposta en el Plec 
de clàusules.»

Esmena 116
GP de Catalunya Sí que es Pot (51)
D’addició al tercer apartat de l’article 19

3. Els plecs de la contractació dels serveis del procés de creació arquitectònica 
arquitectònic.

Lletra B
Esmena 117
GP de Catalunya Sí que es Pot (53)
De supressió i addició a la lletra b de l’article 19

b) Han d’introduir per a la valoració de les proposicions més avantatjoses, a més 
dels aspectes econòmics, criteris de valoració que incorporin els valors inherents 
indicadors de solvència tècnica i de qualitat acreditada al procés arquitectònic l’ar-
quitectura sempre que estiguin vinculats a l’objecte del contracte. Aquests criteris de 
qualitat arquitectònica han de rebre sempre una valoració predominant amb relació 
a la puntuació total determinada en els plecs de clàusules administratives.

Addicions de noves lletres
Esmena 118
GP de Catalunya Sí que es Pot (52)
D’addició d’una nova lletra al punt 3 de l’article 19 

d) Han de limitar el nombre màxim de licitadors als que se’ls invitarà a presen-
tar oferta.

Apartat 4
Esmena 119
GP de Catalunya Sí que es Pot (54)
De supressió

De tot el text de l’apartat.

Esmena 120
GP de Junts pel Sí (58)
De modificació de l’article 19.4

«4. El jurat que s’ha de constituir a l’efecte de valorar els aspectes avaluables 
mitjançant judicis de valor, no avaluables mitjançant fórmules automàtiques, es re-
geix pel que disposa l’article 15.»
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Addició de nous apartats
Esmena 121
GP Socialista (11)
D’addició d’un punt 5, a l’article19

«Article 19. Especificitats de la contractació dels serveis del procés de creació 
arquitectònica

5. La contractació del servei de direcció de l’execució de l’obra, s’ha de licitar de 
forma independent de la contractació del projecte i de la direcció l’obra, establerta 
en l’apartat 1 d’aquest article, sense perjudici de la coordinació i col·laboració de 
tots els professionals que intervenen en el procés arquitectònic.»

Esmena 122
GP de Catalunya Sí que es Pot (55)
D’addició d’un nou punt 5 a l’article 19

5. La contractació del servei de direcció de l’execució de l’obra, s’ha de licitar de 
forma independent de la contractació del projecte i de la direcció l’obra, establerta 
en l’apartat 1 d’aquest article, sense perjudici de la coordinació i col·laboració de 
tots els professionals que intervenen en el procés arquitectònic.

Esmena 123
GP de Junts pel Sí (59)
D’addició d’un nou punt a l’article 19

«5. La contractació del servei de direcció de l’execució de l’obra, i en el seu cas 
del coordinador de seguretat, s’ha de licitar de forma independent de la contracta-
ció del projecte i de la direcció d’obra, establerta en l’apartat 1 d’aquest article, sen-
se perjudici de la coordinació i col·laboració de tots els professionals que intervenen 
en el procés arquitectònic.»

Títol de l’article
Esmena 124
GP de Catalunya Sí que es Pot (47)
D’addició al títol de l’article 19

Especificitats de la contractació dels serveis del procés arquitectònic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 115, 116, 120 i 123.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 

111, 112 i 122. La Ponència també recomana un text transaccional entre les esmenes 
núm. 114, 118 i 124.

La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de 
les esmenes núm. 113, 117 i 119.

El ponent del GP Socialista anuncia la retirada en Comissió de l’esmena núm. 121.
D’acord amb les recomanacions de la Ponència i la proposta d’adequació lingüís-

tica i formal, l’article 19 quedaria redactat de la manera següent:
«Article 19. Especificitats de la contractació dels serveis del procés arquitectònic
»1. En la contractació dels serveis del procés arquitectònic per part del sector 

públic de Catalunya, la redacció de projectes i la direcció de les obres es pot licitar 
potestativament de manera conjunta.

»2. La licitació s’ha d’efectuar amb la modalitat de concurs de projectes restrin-
git a un nombre limitat de participants i amb intervenció de jurat, amb la posterior 
contractació del servei de redacció del projecte, i si escau de direcció de les obres, 
mitjançant un procediment negociat amb la persona o persones guanyadores del 
concurs de projectes. Per tal de seleccionar prèviament els participants en el con-
curs de projectes, les bases del concurs i l’anunci de licitació han d’establir criteris 
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clars i no discriminatoris per a la selecció dels participants en el concurs de projec-
te, tenint en consideració, entre altres, els coneixements tècnics, l’eficàcia, l’expe-
riència, la fiabilitat dels professionals i de les empreses participants, i la formació 
en estudis o coneixements específics vinculats amb l’objecte del contracte.

»2 bis. Es pot establir un nombre mínim o màxim de participants, en general o 
per modalitats, segons cada criteri de selecció, amb la finalitat de propiciar una par-
ticipació diversificada que, en tots els casos, ha de permetre que el nombre d’empre-
ses o professionals candidats sigui suficient per a garantir la competència.

»3. Els plecs de la contractació dels serveis del procés arquitectònic:
»a) Poden establir diferents fases per a la redacció dels diferents tipus de projec-

tes i han d’establir el calendari d’execució corresponent.
»b) Han d’introduir, per a la valoració de les proposicions més avantatjoses, a 

més dels aspectes econòmics, criteris de valoració que incorporin els valors inherents 
a l’arquitectura sempre que estiguin vinculats a l’objecte del contracte. Aquests cri-
teris de qualitat arquitectònica han de rebre sempre una valoració predominant amb 
relació a la puntuació total determinada en els plecs de clàusules administratives.

»c) Han d’incorporar una previsió relativa a la manera de compensar parcial-
ment o íntegrament els licitadors convidats en el procediment restringit que no hagin 
resultat adjudicataris en proporció als requeriments exigits per a la proposta en el 
plec de clàusules.

»4. El jurat, que s’ha de constituir a l’efecte de puntuar els aspectes valorables 
mitjançant judicis de valor no valorables amb criteris automàtics, es regeix pel que 
disposa l’article 15.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 110.

TEXT PRESENTAT

Article 20. Especificitats en els contractes d’obres relatives a 
l’admissibilitat de variants o millores del projecte arquitectònic
1. L’òrgan de contractació pot establir, en els plecs de clàusules administratives 

particulars del contracte per a l’execució de l’obra, la possibilitat que les empreses 
licitadores presentin, d’acord amb el que estableix la normativa sobre contractació 
del sector públic, variants o millores, en relació amb els valors inherents a l’arqui-
tectura.

2. L’empresa adjudicatària, en el termini i amb les condicions que determini el 
plec de clàusules administratives particulars, ha de presentar el projecte de les va-
riants o millores ofertes per a la seva supervisió i aprovació. Per l’aprovació de les 
variants o millores ofertes es sol·licitarà un informe als professionals o empreses 
redactores del projecte arquitectònic. En cap cas, el termini de l’adjudicació ha de 
patir variacions com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 125
GP de Ciutadans (21)
De supressió de l’article 20

De tot el text de l’article.

Apartat 2
Esmena 126
GP de Junts pel Sí (60)
De modificació de l’article 20.2

«2. L’empresa adjudicatària, en el termini i amb les condicions que determini 
el plec de clàusules administratives particulars, ha de presentar el projecte de les 
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variants o millores ofertes per a la seva supervisió i aprovació. En el cas que les 
variants o millores ofertes no hagin estat presentades conjuntament amb els profes-
sionals o empreses redactores del projecte, per a la seva aprovació es sol·licitarà un 
informe d’aquests professionals. En cap cas, el termini de l’adjudicació ha de patir 
variacions com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponent del GP de Junts pel Sí anuncia la retirada en Comissió de l’esmena 
núm. 126.

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 125.
D’acord amb les recomanacions de la Ponència i la proposta d’adequació lingüís-

tica i formal, l’article 19 quedaria redactat de la manera següent:
«Article 20. Especificitats relatives a l’admissibilitat de variants o millores del 

projecte arquitectònic en els contractes d’obres
»1. L’òrgan de contractació pot establir, en els plecs de clàusules administratives 

particulars del contracte per a l’execució de l’obra, la possibilitat que les empreses 
licitadores presentin, d’acord amb el que estableix la normativa sobre contractació 
del sector públic, variants o millores en relació amb els valors inherents a l’arqui-
tectura.

»2. L’empresa adjudicatària, en el termini i amb les condicions que determini el 
plec de clàusules administratives particulars, ha de presentar el projecte de les va-
riants o les millores ofertes perquè sigui supervisat i, si escau, aprovat. Per a l’apro-
vació de les variants o les millores ofertes cal sol·licitar un informe a les empreses o 
els professionals redactors del projecte arquitectònic. El termini de l’adjudicació en 
cap cas ha de patir variacions com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte.»

TEXT PRESENTAT

Article 21. Especificitats de la contractació conjunta de l’elaboració 
del projecte i l’execució de l’obra, i de la concessió de la construcció 
i explotació d’obra de creació arquitectònica
1. La contractació conjunta de redacció del projecte i execució de l’obra té ca-

ràcter excepcional i només es pot admetre en els supòsits que preveu la legislació de 
contractació del sector públic.

2. En els casos anteriors, els ens, organismes i entitats que integren el sector 
públic de Catalunya subjectes a la legislació sobre contractació pública, han de 
redactar una memòria justificativa que expliqui, a demes dels motius que justifiquen 
l’adopció d’aquesta modalitat, els requeriments i criteris de qualitat arquitectònica 
que s’han de considerar en el procediment d’adjudicació del contracte. Així mateix, 
en aquests supòsits, en els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècni-
ques i qualsevol altre document que serveixi de base per a la licitació, adjudicació i 
posterior execució dels contractes, s’ha d’establir, com a obligació de l’adjudicatari, 
la necessària coordinació i col·laboració entre el redactor del projecte arquitectònic 
i el director de les obres.

3. Els plecs de clàusules tècniques, els avantprojectes i qualsevol altre documen-
tació que serveixi de base per a la licitació, adjudicació i posterior execució dels 
procediments de concessió de la construcció i explotació d’obra de creació arqui-
tectònica han d’incorporar els requeriments i criteris de qualitat arquitectònica que 
s’han de considerar en el procediment de licitació.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 127
GP de Ciutadans (22)
De supressió de l’article 21

De tot el text de l’article.

Apartat 3
Esmena 128
GP de Catalunya Sí que es Pot (56)
De supressió i addició del punt 3 de l’article 21

3. Els plecs de clàusules tècniques, els avantprojectes i qualsevol altre documen-
tació que serveixi de base per a la licitació, adjudicació i posterior execució dels pro-
cediments de concessió de la construcció i explotació d’obra del procés de creació 
arquitectònica han d’incorporar els requeriments i criteris de qualitat arquitectònica 
que s’han de considerar en el procediment de licitació.

Esmena 129
GP de Junts pel Sí (61)
De modificació de l’article 21.3

«3. Els plecs de clàusules tècniques, els avantprojectes i qualsevol altre docu-
mentació que serveixi de base per a la licitació, adjudicació i posterior execució dels 
procediments de concessió de la construcció i explotació d’obra del procés arquitec-
tònic han d’incorporar els requeriments i criteris de qualitat arquitectònica que s’han 
de considerar en el procediment de licitació.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 
128 i 129 i el text del Projecte de llei. L’article 21, d’acord amb la proposta d’adequa-
ció lingüística i formal, quedaria redactat de la manera següent:

«Article 21. Especificitats de la contractació conjunta de l’elaboració del projec-
te i l’execució de l’obra, i de la concessió de la construcció i explotació d’obra del 
procés arquitectònic

»1. La contractació conjunta de redacció del projecte i execució de l’obra té ca-
ràcter excepcional i només es pot admetre en els supòsits que estableix la legislació 
de contractació del sector públic.

»2. En els casos a què es refereix l’apartat 1, els ens, organismes i entitats que 
integren el sector públic de Catalunya subjectes a la legislació sobre contractació 
pública han de redactar una memòria justificativa que especifiqui, a més dels motius 
que justifiquen l’adopció d’aquesta modalitat, els requeriments i criteris de qualitat 
arquitectònica que s’han de considerar en el procediment d’adjudicació del con-
tracte. En aquests supòsits, en els plecs de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques i qualsevol altre document que serveixi de base per a la licitació, l’adju-
dicació i la posterior execució dels contractes, s’ha d’establir com a obligació de 
l’adjudicatari la necessària coordinació i col·laboració entre el redactor del projecte 
arquitectònic i el director de les obres.

»3. Els plecs de clàusules tècniques, els avantprojectes i qualsevol altra docu-
mentació que serveixi de base per a la licitació, l’adjudicació i la posterior execució 
dels procediments de concessió de la construcció i explotació d’obra del procés ar-
quitectònic, han d’incorporar els requeriments i criteris de qualitat arquitectònica 
que s’han de considerar en el procediment de licitació.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena núm. 127.
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TEXT PRESENTAT

Article 22. Especificitats de la contractació de la redacció dels 
instruments de planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització
1. En els procediments de contractació, oberts o restringits, relatius a la redacció 

de projectes d’instruments de planejament urbanístic o de projectes d’urbanització 
s’ha d’atendre, a més dels aspectes econòmics, els criteris vinculats als valors inhe-
rents a l’arquitectura. Aquests criteris de qualitat arquitectònica s’han de valorar de 
manera predominant sobre el valor total determinat en els plecs de clàusules admi-
nistratives.

2. Per tal de considerar els criteris de qualitat arquitectònica avaluables mitjan-
çant judicis de valor, no avaluables mitjançant fórmules automàtiques, en tots els 
supòsits s’ha de constituir el comitè d’experts i expertes que preveu la legislació de 
contractes del sector públic i que es regeix pel que estableix l’article 15.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 130
GP Socialista (12)
De supressió de l’article 22.

Esmena 131
GP de Catalunya Sí que es Pot (57)
De supressió de l’article 22

De tot el text de l’article.

Esmena 132
GP de Ciutadans (23)
De supressió de l’article 22

De tot el text de l’article.

Apartat 1
Esmena 133
GP del Partit Popular de Catalunya (10)
De modificació i supressió de l’apartat 1, de l’article 22

[...] els criteris vinculats als valors inherents a la qualitat arquitectònica. Aquests 
criteris de qualitat arquitectònica s’han de valorar [...].

Esmena 134
GP de Junts pel Sí (62)
De modificació de l’article 22.1

«1. En els procediments de contractació, oberts o restringits, relatius a la redac-
ció de projectes d’instruments de planejament urbanístic o de projectes d’urbanit-
zació s’ha d’atendre, a més dels aspectes econòmics, els criteris vinculats als valors 
definits en l’article 2. Aquests criteris de qualitat arquitectònica s’han de valorar de 
manera predominant sobre el valor total determinat en els plecs de clàusules admi-
nistratives»

Apartat 2
Esmena 135
GP de Junts pel Sí (63)
De modificació de l’article 22.2

«2. Per tal de considerar els criteris de qualitat arquitectònica avaluables mitjan-
çant judicis de valor, no avaluables mitjançant fórmules automàtiques, en tots els 
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supòsits s’ha de constituir el jurat que preveu la legislació de contractes del sector 
públic i que es regeix pel que estableix l’article 15.»

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 136
GP de Catalunya Sí que es Pot (60)
D’addició d’una nova disposició addicional 

Les especificitats en matèria de contractació establertes al capítol III seran 
d’aplicació fins que quedin incorporades, amb les modificacions que s’escaiguin a la 
nova llei de contractes del sector públic que transposa les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 134 i 135.
El ponent del GP del Partit Popular de Catalunya anuncia la retirada de l’esme-

na núm. 133.
La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió 

de l’esmena núm. 136.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 130, 131 i 132.
D’acord amb les recomanacions de la Ponència i la proposta d’adequació lin-

güística i formal, l’article 22 quedaria redactat de la manera següent:
Article 22. Especificitats de la contractació de la redacció dels instruments de 

planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització
»1. En els procediments de contractació, oberts o restringits, relatius a la redac-

ció de projectes d’instruments de planejament urbanístic o de projectes d’urbanitza-
ció s’ha d’atendre, a més dels aspectes econòmics, els criteris vinculats als definits 
per l’article 2. Aquests criteris de qualitat arquitectònica s’han de valorar de manera 
predominant sobre el valor total determinat en els plecs de clàusules administratives.

»2. Per tal de considerar els criteris de qualitat arquitectònica avaluables mit-
jançant judicis de valor, no avaluables mitjançant fórmules automàtiques, en tots els 
supòsits s’ha de constituir el jurat establert per la legislació de contractes del sector 
públic i que es regeix per l’article 15.»

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria. Expedients de contractació
Les especificitats en matèria de contractació que estableix aquesta Llei no són 

d’aplicació als expedients de contractació iniciats abans de la seva entrada en vigor.
S’entén que un expedient ha estat iniciat quan s’hagi publicat la convocatòria del 

procediment del contracte.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 137
GP de Ciutadans (24)
De supressió de la disposició transitòria única

De tot el text de la disposició.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena núm. 137, la 
qual implica la supressió del segon paràgraf de la Disposició transitòria inclosa en 
el projecte de llei. La Disposició transitòria, d’acord amb la proposta d’adequació 
lingüística i formal, quedaria redactada de la manera següent:
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«Disposició transitòria. Expedients de contractació
»Les especificitats en matèria de contractació que estableix aquesta llei no són 

aplicables als expedients de contractació iniciats abans que hagi entrat en vigor.»

TEXT PRESENTAT

Disposició final única. Adaptació dels límits dels supòsits de contractació 
del servei de redacció de projectes de creació arquitectònica
S’habilita el Govern per adaptar a la baixa el límit per determinar els supòsits de 

contractes dels serveis del procés de creació arquitectònica subjectes a aquesta llei, 
establert a l’article 19.1.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 138
GP de Ciutadans (25)
De supressió de la disposició final única

De tot el text de la disposició.

Esmena 139
GP del Partit Popular de Catalunya (11)
De modificació i addició de la disposició final única

Disposicions finals
Primera. Efectes de la Llei sobre els col·lectius professionals
Aquesta Llei no implica en cap cas ni reserva d’activitat, ni ampliació o restric-

ció de competències a cap col·lectiu professional quines atribucions són les que les 
lleis vigents els hi confereixen.

Segona. Adaptació dels límits dels supòsits de contractació del servei de redacció 
de projectes de creació arquitectònica.

S’habilita el Govern per adaptar a la baixa el límit per determinar els supòsits de 
contractes dels serveis del procés de creació arquitectònica subjectes a aquesta llei, 
establert a l’article 19.1.

Esmena 140
GP de Junts pel Sí (64)
De modificació de la disposició final única

Disposició final única. Adaptació dels límits dels supòsits de contractació del 
servei del procés arquitectònic.

S’habilita el Govern per adaptar a la baixa el límit per determinar els supòsits de 
contractes dels serveis del procés arquitectònic subjectes a aquesta Llei, establert a 
l’article 19.1

Esmena 141
GP de Catalunya Sí que es Pot (59)
D’addició a la disposició final única

S’habilita el Govern per adaptar a la baixa el límit per determinar els supòsits 
de contractes dels serveis del procés arquitectònic subjectes a aquesta llei, establert 
a l’article 19.1.
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Títol de la disposició final única
Esmena 142
GP de Catalunya Sí que es Pot (58)
D’addició al títol de la disposició final única

Adaptació dels límits dels supòsits de contractació del servei del procés arqui-
tectònic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 139, la qual s’inclou en una 
transacció amb les esmenes núm. 143 i 144 al preàmbul.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 
140, 141 i 142, i s’inclou una esmena tècnica en el sentit que la remissió a l’article 
19.1 en realitat ha d’ésser a l’article 12.2. La Disposició final es desdobla en dues 
disposicions finals de la manera següent:

«Disposicions finals
»Primera. Efectes de la Llei sobre els col·lectius professionals
»Aquesta llei no implica en cap cas ni reserva d’activitat, ni ampliació o restric-

ció de competències a cap col·lectiu professional, ni altera les atribucions que les 
lleis vigents els confereixen.

»Segona. Adaptació dels límits dels supòsits de contractació del servei del procés 
arquitectònic

»S’habilita el Govern per a adaptar a la baixa el límit establert per l’article 12.2 
per a determinar els supòsits de contractes dels serveis del procés arquitectònic sub-
jectes a aquesta llei.»

El ponent del GP de Ciutadans anuncia la retirada en Comissió de l’esmena núm. 138.

TEXT PRESENTAT

Preàmbul
Corresponen a la Generalitat de Catalunya les competències exclusives que es-

tableix la lletra a de l’article 149.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria 
d’ordenació i gestió del territori, del paisatge i de les actuacions que hi incideixen. 
Per una altra part, aquesta Llei s’emmarca en les competències exclusives atribuï-
des a la lletra d de l’article 149.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, referents al 
règim de la intervenció administrativa en l’edificació, la urbanització i l’ús del sòl i 
el subsòl.

L’article 159.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat 
de Catalunya la competència en matèria de contractació dels òrgans de les adminis-
tracions públiques catalanes, en el marc de la legislació bàsica en aquesta matèria.

Els objectius d’aquesta Llei tenen el seu fonament bàsic en la posició expressada 
per la Unió Europea en la Resolució del Consell de 12 de febrer de 2001, sobre la 
qualitat arquitectònica en l’entorn urbà i rural (2001/C 73/04), que afirma que en les 
polítiques regionals i de cohesió comunitàries s’ha de tenir en compte la dimensió 
cultural i la qualitat del tractament físic dels espais, i que l’arquitectura suposa una 
prestació intel·lectual, cultural i artística professional. El servei arquitectònic és, per 
tant, un servei professional, tant cultural com econòmic, amb el benentès que tant 
l’arquitectura, com sobretot l’urbanisme, requereixen una participació i col·labora-
ció entre les diverses disciplines professionals, com ara l’arquitectura, l’arquitectura 
tècnica, les enginyeries, la sociologia, l’ecologia, l’economia i l’advocacia, impres-
cindibles per assolir la complexitat del procés de creació arquitectònic, urbanístic i 
paisatgístic.

En aquesta Resolució del Consell cal remarcar també la recomanació als estats 
membres per tal que intensifiquin els seus esforços en pro d’un millor coneixement 
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de l’arquitectura i del disseny urbanístic, del seu foment, i d’una més gran sensibilit-
zació i formació dels promotors i de les promotores i de la ciutadania respecte de la 
cultura arquitectònica urbana i paisatgística. En aquest sentit, la Resolució defensa 
que es tinguin en compte el caràcter específic del servei arquitectònic en les deci-
sions i accions que ho requereixin, el foment de la qualitat arquitectònica mitjançant 
polítiques exemplars de construcció pública i l’intercanvi d’informació i d’experièn-
cies actives en l’àmbit arquitectònic.

També la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de se-
tembre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, disposa 
en particular que «la creació arquitectònica, la qualitat de les construccions, la seva 
inserció harmoniosa en l’entorn, el respecte dels paisatges naturals i urbans, així 
com del patrimoni col·lectiu i privat, revesteixen un interès públic».

Així mateix, cal considerar les Conclusions del Consell de 24 de maig de 2007 
sobre la contribució dels sectors cultural i creatiu a la realització dels objectius de 
Lisboa, que subratllen que les activitats culturals i la indústria de la creació, entre 
elles l’arquitectura, són primordials en l’estímul de la innovació i la tecnologia i són 
vectors essencials d’un creixement econòmic sostenible i de la cohesió social.

D’altra banda, en les Conclusions del Consell relatives a l’arquitectura: contri-
bució de la cultura al desenvolupament sostenible (2008/C 319/05), es convida els 
estats membres a:

– Comprometre’s al fet que l’arquitectura tingui un paper de síntesi i d’innovació 
en el procés de desenvolupament sostenible i això des de la fase de concepció d’un 
projecte arquitectònic, urbà o paisatgístic o de rehabilitació d’un paratge.

– Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-
pació de l’arquitectura, indústria cultural i creativa.

– Promoure l’educació sobre arquitectura, i també sobre el patrimoni i les condi-
cions de vida, en particular mitjançant l’educació artística i cultural.

– Promoure la formació inicial i contínua del col·lectiu d’arquitectes, urbanistes 
i paisatgistes en matèria de desenvolupament sostenible.

En darrer lloc, el 28 de març de 2014 es va publicar en el Diari Oficial de la 
Unió Europea la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 
de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE, que, entre d’altres aspectes, persegueix que en la selecció de l’oferta 
més avantatjosa en els processos de licitació dels contractes públics, i en la valora-
ció de la relació qualitat-preu, es pugui donar prioritat a la qualitat o consideracions 
mediambientals i socials.

En aquest sentit, aquesta llei, dintre del marc legislatiu bàsic de contractes del 
sector públic, minimitza la importància de criteris econòmics i aposta decididament 
per prioritzar els aspectes qualitatius sobre el preu o cost dels concursos d’idees i la 
redacció de projectes que es licitin.

D’acord amb aquests fonaments, els objectius d’aquesta llei són ressaltar i valo-
rar el paper públic de l’arquitectura i de l’urbanisme i distingir-los com a fonaments 
per al benestar i la cohesió social, com a elements constructors de la identitat del 
país, partint de l’experiència europea convenientment adaptada a la realitat catala-
na. Així mateix, s’estableixen els mecanismes de contractació pública per impulsar 
la qualitat arquitectònica.

Aquesta llei s’estructura en tres capítols, una disposició transitòria i una dispo-
sició final.

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, conté l’objecte, defineix l’ar-
quitectura i els seus valors als efectes d’aquesta llei, enumera les finalitats i determi-
na l’interès públic de l’arquitectura.

En el capítol segon, s’estableixen les mesures de divulgació de l’arquitectura i 
d’impuls de la qualitat arquitectònica. El capítol es divideix en dues seccions: la 
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secció primera s’ocupa de les mesures de difusió, sensibilització i coneixement de 
l’arquitectura per part de les administracions públiques.

La secció segona d’aquest capítol estableix les mesures d’impuls de la qualitat 
arquitectònica per part de les administracions públiques de Catalunya; es crea el 
Premi Catalunya d’Arquitectura amb l’objectiu de reconèixer les millors aportacions 
a l’arquitectura, al procés de creació arquitectònica i a la qualitat arquitectònica; i 
es crea el Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya com a òrgan assessor i 
consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de qualitat arquitectònica. 
Finalment, en aquesta secció es regulen els organismes consultius de qualitat arqui-
tectònica de les administracions locals.

El capítol tercer, relatiu a les normes complementaries a la contractació, incideix 
en la necessitat de fomentar la col·laboració simultània i coordinada de totes les dis-
ciplines professionals que participen en el procés constructiu, per tal d’aconseguir 
la màxima continuïtat entre les fases de concepció del projecte arquitectònic i de la 
seva realització en obra, a fi que la qualitat arquitectònica sigui l’objectiu comú entre 
totes elles. Aquest capítol es divideix en dues seccions.

La secció primera regula les disposicions generals de la contractació de la crea-
ció arquitectònica, que considera la creació arquitectònica com un procediment 
complet i complex referit a la planificació, projecció i execució d’edificacions i la 
urbanització d’espais públics que requereix un desenvolupament pluridisciplinar i 
coherent amb els objectius fixats per l’òrgan de contractació.

En aquesta secció primera, s’estableixen els subjectes obligats i les modalitats 
de contractació, el compliment dels valors inherents a l’arquitectura, els criteris de 
valoració de les proposicions tècniques i dels valors orientatius per calcular el pres-
supost de licitació dels contractes de serveis per a la redacció de projectes i d’exe-
cució d’obres. Així mateix en aquesta secció s’estableix la composició i regles de 
funcionament dels jurats dels concursos d’idees i dels comitès d’experts i expertes 
dels contractes dels serveis del procés de creació arquitectònica que han de propiciar 
la presencia pluridisciplinària dels experts i expertes professionals. D’altra banda, 
aquesta secció reforça la transparència i publicitat de la contractació de creació ar-
quitectònica, i la responsabilitat en la gestió dels projectes i execució de les obres.

La secció segona d’aquest capítol regula les especificitats de les modalitats de 
contractació. Així, regula les especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura 
destinats a orientar la decisió de l’Administració d’intervenir en situacions territo-
rials en què l’assumpció de diferents valors i supòsits alternatius de disseny pot con-
duir a resultats molt diferents entre sí.

També es regulen les especificitats de la contractació dels serveis del procés de 
creació arquitectònica, establint la licitació conjunta de la redacció de projectes i la 
direcció de les obres, la utilització del procediment restringit de licitació, així com 
les modalitats de solvència tècnica segons les quals els candidats han de ser convi-
dats a presentar proposicions. Aquestes modalitats tenen com a objectiu garantir i 
propiciar la diversitat necessària de participants, que formin un conjunt ric i divers 
de propostes en la licitació, per afavorir els valors de qualitat arquitectònica que es-
tableix aquesta llei.

També es potencien les condicions de participació en els procediments de lici-
tació de projectes de creació arquitectònica, que permetin una competència real i 
efectiva, fomentant el lliure accés i la igualtat real de condicions mitjançant la par-
ticipació de petits despatxos, joves professionals i altres col·lectius.

Així mateix s’estableixen les especificitats en els contractes d’obres relatius a 
l’admissibilitat de variants o millores del projecte arquitectònic per part de l’em-
presa adjudicatària, que han de sol·licitar un informe als professionals o empreses 
redactores de l’esmentat projecte.

Aquesta secció també s’ocupa de les especificitats de la contractació conjunta de 
l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra, i de la concessió de la construcció i 
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explotació d’obra de creació arquitectònica; i de les especificitats relatives als cri-
teris vinculats als valors inherents a l’arquitectura en la contractació de la redacció 
dels instruments de planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització.

La Llei es complementa amb una disposició transitòria relativa als expedients en 
matèria de contractació regulats en aquesta Llei iniciats abans de la seva entrada en 
vigor, als quals no s’apliquen les especificitats que aquesta llei determina.

Per últim, la disposició final única habilita al Govern per adaptar a la baixa el 
límit per determinar els supòsits de contractes dels serveis de creació arquitectònica 
subjectes a aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Paràgraf tercer
Esmena 143
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De modificació del tercer paràgraf del preàmbul de la llei

Els objectius d’aquesta Llei tenen el seu fonament bàsic en la posició expressada 
per la Unió Europea en la Resolució del Consell de 12 de febrer de 2001, sobre la 
qualitat arquitectònica en l’entorn urbà i rural (2001/C 73/04), que afirma que en 
les polítiques regionals i de cohesió comunitàries s’ha de tenir en compte la dimen-
sió cultural i la qualitat del tractament físic dels espais, i que l’arquitectura suposa 
una prestació intel·lectual, cultural i artística professional. El servei arquitectònic 
és, per tant, un servei professional, tant cultural com econòmic, amb el benentès que 
tant l’arquitectura, com l’urbanisme, requereixen una participació i col·laboració 
entre les diverses disciplines professionals, com ara l’arquitectura, l’arquitectura 
tècnica, les enginyeries, les enginyeries tècniques, la sociologia, la ciència política, 
l’ecologia i el medi ambient, l’economia, l’arqueologia, la geografia i l’advocacia, 
imprescindibles per assolir la complexitat del procés arquitectònic, urbanístic i pai-
satgístic, en el benentès que la Llei no altera ni les reserves d’activitat ni les atribu-
cions professionals establertes legalment ni tampoc pretén introduir modificacions 
ni alteracions en l’àmbit d’ordenació de l’edificació –en el benentès que la Llei no 
altera ni les reserves d’activitats ni les atribucions professionals establertes legal o 
jurisprudencialment, respectant expressament la doctrina mantinguda, tant per la 
legislació autonòmica i estatal com per les institucions europees, contràries als mo-
nopolis competencials i a favor dels principis d’igualtat i idoneïtat. Tampoc pretén 
introduir modificacions ni alteracions en l’àmbit de d’ordenació de l’edificació.

Esmena 144
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del preàmbul. Paràgraf 3

«Els objectius d’aquesta Llei tenen el seu fonament bàsic en la posició expressada 
per la Unió Europea en la Resolució del Consell de 12 de febrer de 2001, sobre la 
qualitat arquitectònica en l’entorn urbà i rural (2001/C 73/04), que afirma que en les 
polítiques regionals i de cohesió comunitàries s’ha de tenir en compte la dimensió 
cultural i la qualitat del tractament físic dels espais, i que l’arquitectura suposa una 
prestació intel·lectual, cultural i artística professional. El servei arquitectònic és, per 
tant, un servei professional, tant cultural com econòmic, amb el benentès que tant 
l’arquitectura, com l’urbanisme, requereixen una participació i col·laboració entre les 
diverses disciplines professionals com ara l’arquitectura, l’arquitectura tècnica, les 
enginyeries, les enginyeries tècniques, la sociologia, l’ecologia, l’economia, la geo-
grafia i l’advocacia, imprescindibles per assolir la complexitat del procés arquitec-
tònic, urbanístic i paisatgístic, entenent que aquesta Llei en cap cas no altera ni les 
reserves d’activitat ni les atribucions professionals establertes legalment ni tampoc 
pretén introduir modificacions ni alteracions en l’àmbit d’ordenació de l’edificació.»
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Paràgraf cinquè
Esmena 145
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De supressió i addició del paràgraf cinquè del preàmbul

També la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de se-
tembre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, disposa 
exposa en les seves consideracions particulars en particular que «la creació arqui-
tectònica, la qualitat de les construccions, la seva inserció harmoniosa en l’entorn, 
el respecte dels paisatges naturals i urbans, així com del patrimoni col·lectiu i privat, 
revesteixen un interès públic». En conseqüència, el reconeixement mutu de títols de 
formació ha de basar-se en criteris qualitatius i quantitatius que garanteixin que les 
persones que posseeixin títols de formació reconeguts puguin comprendre i donar 
una expressió pràctica a les necessitats dels individus, dels grups socials i de col·lec-
tivitats pel que fa a l’organització de l’espai, el disseny, l’organització i la realització 
de les construccions, la conservació i la valorització del patrimoni arquitectònic i la 
protecció dels equilibris naturals».

Paràgraf sisè
Esmena 146
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
D’addició i supressió al sisè paràgraf del preàmbul

D’altra banda, en les Conclusions del Consell relatives a l’arquitectura: contri-
bució de la cultura al desenvolupament sostenible (2008/C 319/05), es convida els 
estats membres a: considera que «les ciutats europees s’enfronten avui dia a impor-
tants desafiaments: l’evolució demogràfica i les seves conseqüències quant a l’ex-
pansió urbanística, els reptes mediambientals i la lluita contra el canvi climàtic, el 
manteniment de la cohesió social, en particular en un context de canvi econòmic i 
cultural, la protecció i la valoració del patrimoni arquitectònic i cultural» i «la res-
posta que s’ha de donar a aquests desafiaments passa pel desenvolupament urbà 
sostenible, enfocament integrat i creatiu en el qual la cultura, l’economia, la qüestió 
social i el medi ambient exerceixen una comesa d’igual importància. El desenvolu-
pament urbà sostenible suposa, entre d’altres, «prestar atenció especial a la qualitat 
i diversitat arquitectònica, elements de la diversitat cultural, la preservació i valora-
ció del patrimoni i la identitat singular dels paisatges naturals o urbans».

Se sobreentén que la qualitat urbanística i paisatgística poden recaure en qualse-
vol professional amb titulació que empari els coneixement relatius a les esmentades 
disciplines o que pugui acreditar la seva aptitud professional al respecte.

En les mateixes conclusions es convida els estats membres, entre d’altres, a:
– Desenvolupar, pel que es refereix a l’arquitectura, més enllà de les normes tèc-

niques, un enfocament amb objectius globals, econòmics, socials, culturals i medi-
ambientals.

– Afavorir la innovació i l’experimentació en relació amb el desenvolupament 
sostenible en l’àmbit de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge, en particular amb 
ocasió d’encàrrecs públics.

– Comprometre’s al fet que l’arquitectura tingui un paper de síntesi i d’innovació 
en el procés de desenvolupament sostenible i això des de la fase de concepció d’un 
projecte arquitectònic, urbà o paisatgístic o de rehabilitació d’un paratge.

– Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-
pació de l’arquitectura, indústria cultural i creativa.

– Promoure l’educació sobre arquitectura, i també sobre el patrimoni i les condi-
cions de vida, en particular mitjançant l’educació artística i cultural.

– Promoure la formació inicial i contínua del col·lectiu d’arquitectes, urbanistes 
i paisatgistes en matèria de desenvolupament sostenible.
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En darrer lloc, el 28 de març de 2014 es va publicar en el Diari Oficial de la 
Unió Europea la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 
de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE, que, entre d’altres aspectes, persegueix que en la selecció de l’oferta 
més avantatjosa en els processos de licitació dels contractes públics, i en la valora-
ció de la relació qualitat-preu, es pugui donar prioritat a la qualitat o consideracions 
mediambientals i socials.

Esmena 147
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del preàmbul. Paràgraf 6

«Així mateix, cal considerar les Conclusions del Consell de 24 de maig de 2007 
(Document 2007C 311/07) sobre la contribució dels sectors cultural i creatiu a la 
realització dels objectius de Lisboa, que subratllen que les activitats culturals i la 
indústria de la creació, entre elles l’arquitectura, són primordials en l’estímul de la 
innovació i la tecnologia i són vectors essencials d’un creixement econòmic sosteni-
ble i de la cohesió social.»

Esmena 148
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
D’addició al sisè paràgraf del preàmbul

Així mateix, cal considerar les Conclusions del Consell de 24 de maig de 2007 
(Document 2007C311/7) sobre la contribució dels sectors cultural i creatiu a la rea-
lització dels objectius de Lisboa, que subratllen que les activitats culturals i la indús-
tria de la creació, entre elles l’arquitectura, són primordials en l’estímul de la inno-
vació i la tecnologia i són vectors essencials d’un creixement econòmic sostenible i 
de la cohesió social.

Paràgraf setè
Esmena 149
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del preàmbul. Paràgraf 7

«D’altra banda, en les Conclusions del Consell relatives a l’arquitectura: contri-
bució de la cultura al desenvolupament sostenible (2008/C 319/05), es considera, 
que «les ciutats europees s’enfronten avui dia a importants desafiaments: l’evolució 
demogràfica i les seves conseqüències quant a l’expansió urbanística, els reptes me-
diambientals i la lluita contra el canvi climàtic, el manteniment de la cohesió social, 
en particular en un context de canvi econòmic i cultural, la protecció i la valoració 
del patrimoni arquitectònic i cultural» i «la resposta que s’ha de donar a aquests 
desafiaments passa pel desenvolupament urbà sostenible, enfocament integrat i cre-
atiu en el qual la cultura, l’economia, la qüestió social i el medi ambient exerceixen 
una comesa d’igual importància. El desenvolupament urbà sostenible suposa, entre 
d’altres, prestar atenció especial a la qualitat i diversitat arquitectònica, als ele-
ments de la diversitat cultural, a la preservació i a la valoració del patrimoni i a la 
identitat singular dels paisatges naturals o urbans.»

En les mateixes conclusions es convida els estats membres, entre d’altres, a:
«– Desenvolupar, pel que es refereix a l’arquitectura, més enllà de les normes 

tècniques, un enfocament amb objectius globals, econòmics, socials, culturals i me-
diambientals.

– Afavorir la innovació i l’experimentació en relació amb el desenvolupament 
sostenible en l’àmbit de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge, en particular amb 
ocasió d’encàrrecs públics. “es convida els estats membres a:
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– Comprometre’s al fet que l’arquitectura tingui un paper de síntesi i d’innovació 
en el procés de desenvolupament sostenible i això des de la fase de concepció d’un 
projecte arquitectònic, urbà o paisatgístic o de rehabilitació d’un paratge.

– Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-
pació de l’arquitectura, indústria cultural i creativa.

– Promoure l’educació sobre arquitectura, i també sobre el patrimoni i les condi-
cions de vida, en particular mitjançant l’educació artística i cultural.

– Promoure la formació inicial i contínua del col·lectiu d’arquitectes, urbanistes 
i paisatgistes en matèria de desenvolupament sostenible”.»

Esmena 150
GP de Junts pel Sí (5)
D’addició al preàmbul. Paràgraf 7.1

«Per altra part s’ha de considerar la Decisió núm. 416/2009/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, sobre l’esforç dels estats membres per 
reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle amb la finalitat de donar compli-
ment als compromisos adquirits per la comunitat fins al 2020, que estableix ob-
jectius nacionals vinculants de reducció de les emissions de CO2 i la Directiva 
2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa 
a l’eficiència energètica dels edificis, que en el seus articles 6 i 7, determina que els 
estats membres adoptaran les mesures per garantir que en els nous edificis o en les 
reformes importants en edificis, amb anterioritat a l’inici de les obres, es consideri i 
es tingui en compte la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica d’instal·lacions 
alternatives d’alta eficiència. En tant que en l’article 9 d’aquesta directiva determi-
na que els estats membres s’asseguraran que, com a molt tard el 31 de desembre de 
2020, tots els edificis nous siguin edificis de consum d’energia quasi nul·la, i que 
després del 31 de desembre de 2018, els edificis nous que estigui ocupats i siguin 
propietat d’autoritats públiques siguin edificis de consum d’energia quasi nul·la.»

Esmena 151
GP de Junts pel Sí (6)
D’addició al preàmbul. Paràgraf 7.2

«En aquest mateix sentit s’ha de considerar el document de Recomanacions (UE) 
2016/1318 de la comissió, de 29 de juliol, sobre les directrius per promoure els edi-
ficis de consum d’energia casi nul i les millors pràctiques per garantir que abans de 
que finalitzi 2020 tots els edificis nous siguin edificis de consum d’energia quasi nul.»

Paràgraf desè
Esmena 152
GP de Junts pel Sí (7)
De modificació del preàmbul. Paràgraf 10

«En aquest sentit, aquesta Llei, dintre del marc legislatiu bàsic de contractes del 
sector públic, minimitza la importància de criteris econòmics i aposta decididament 
per prioritzar els aspectes qualitatius sobre el preu o cost dels concursos d’idees i la 
redacció de projectes que es licitin. Per altra part aquesta directiva considera que, 
de conformitat amb la Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
haurà de revisar-se i modernitzar les normes vigents a fi d’incrementar l’eficiència 
de la despesa pública, facilitant, en particular, la participació de les petites i mitja-
nes empreses (PYME) en la contractació pública, i de permetre que els contractants 
utilitzin millor la contractació pública en suport d’objectius socials comuns.»
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Paràgraf onzè
Esmena 153
GP de Junts pel Sí (8)
De modificació del preàmbul. Paràgraf 11

«D’acord amb aquests fonaments, els objectius d’aquesta Llei són ressaltar i va-
lorar el paper públic de l’arquitectura i de l’urbanisme i distingir-los com a fona-
ments per al benestar i la cohesió social, la millora ambiental, l’eficiència energè-
tica i la reducció de gasos amb efecte hivernacle, com a elements constructors de 
la identitat del país, partint de l’experiència europea convenientment adaptada a la 
realitat catalana. Així mateix, s’estableixen els mecanismes de contractació pública 
per impulsar la qualitat arquitectònica.»

Paràgraf catorzè
Esmena 154
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De modificació, addició i supressió al catorzè paràgraf del preàmbul

La secció segona d’aquest capítol estableix les mesures d’impuls de la qualitat 
arquitectònica per part de les administracions públiques de Catalunya; es creen els 
Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït amb l’ob-
jectiu de reconèixer les millors aportacions a l’arquitectura, el procés arquitectò-
nic i a la qualitat arquitectònica; i es crea el Consell de Qualitat Arquitectònica de 
Catalunya com a òrgan assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en 
matèria de qualitat arquitectònica. Finalment, en aquesta secció es regulen els orga-
nismes consultius de qualitat arquitectònica de les administracions locals.

Esmena 155
GP de Junts pel Sí (9)
De modificació del preàmbul. Paràgraf 14

«La secció segona d’aquest capítol estableix les mesures d’impuls de la qualitat 
arquitectònica per part de les administracions públiques de Catalunya; es creen els 
Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït amb l’objec-
tiu de reconèixer les millors aportacions a l’arquitectura, al procés arquitectònic i a 
la qualitat arquitectònica; i es crea el Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalu-
nya com a òrgan assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria 
de qualitat arquitectònica. Finalment, en aquesta secció es regulen els organismes 
consultius de qualitat arquitectònica de les administracions locals.»

Paràgraf quinzè
Esmena 156
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
D’addició i supressió al quinzè paràgraf del preàmbul

El capítol tercer, relatiu a les normes complementaries a la contractació, inci-
deix en la necessitat de fomentar la col·laboració simultània i coordinada de totes 
les disciplines professionals que participen en el la qualitat del procés arquitectònic 
constructiu per tal d’aconseguir la màxima continuïtat entre les fases de concepció 
del projecte i de la seva realització en obra, a fi que la qualitat arquitectònica sigui 
l’objectiu comú entre totes elles. Aquest capítol es divideix en dues seccions.

Esmena 157
GP de Junts pel Sí (10)
De modificació del preàmbul. Paràgraf 15

«El capítol tercer, relatiu a les normes complementaries a la contractació, inci-
deix en la necessitat de fomentar la col·laboració simultània i coordinada de totes les 
disciplines professionals que participen en el procés arquitectònic per tal d’aconse-
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guir la màxima continuïtat entre les fases de concepció del projecte i de la seva rea-
lització en obra, a fi que la qualitat arquitectònica sigui l’objectiu comú entre totes 
elles. Aquest capítol es divideix en dues seccions.»

Paràgraf setzè
Esmena 158
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
D’addició i supressió al setzè paràgraf del preàmbul

La secció primera regula les disposicions generals de la contractació del procés 
arquitectònic, que considera la creació arquitectònica com un procediment complet 
i complex referit a la planificació, projecció, direcció d’obres i direcció d’execució 
d’obra i execució d’edificacions i la urbanització d’espais públics que requereix un 
desenvolupament pluridisciplinar i coherent amb els objectius fixats per l’òrgan de 
contractació.

Esmena 159
GP de Junts pel Sí (11)
De modificació del preàmbul. Paràgraf 16

«La secció primera regula les disposicions generals de la contractació del pro-
cés arquitectònic, com un procediment complet i complex referit a la planificació, 
projecció, direcció d’obres i direcció d’execució de l’obra i execució d’edificacions i 
la urbanització d’espais públics que requereix un desenvolupament pluridisciplinar i 
coherent amb els objectius fixats per l’òrgan de contractació.» (col·legits d’Aparella-
dors, d’Enginyers de Camis, Enginyers Tècnics d’Obra Pública)

Paràgraf dissetè
Esmena 160
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
D’addició i supressió al dissetè paràgraf del preàmbul

En aquesta secció primera, s’estableixen els subjectes obligats i les modalitats de 
contractació, el compliment dels valors inherents a l’arquitectura, els criteris de va-
loració de les proposicions tècniques i dels valors orientatius per calcular el pressu-
post de licitació dels contractes de serveis per a la redacció de projectes i d’execució 
d’obres diferents contractes relacionades amb la qualitat del procés arquitectònic. 
Així mateix en aquesta secció s’estableix la composició i regles de funcionament 
dels jurats dels concursos d’idees i dels comitès d’experts i expertes dels contractes 
dels serveis del procés arquitectònic que han de propiciar la presència pluridiscipli-
nària dels experts i expertes professionals. D’altra banda, aquesta secció reforça la 
transparència i publicitat de la contractació del creació arquitectònica procés arqui-
tectònic i la responsabilitat en la gestió dels projectes i execució de les obres.

Esmena 161
GP de Junts pel Sí (12)
De modificació del preàmbul. Paràgraf 17

«En aquesta secció primera, s’estableixen els subjectes obligats i les modalitats 
de contractació, el compliment dels valors inherents a l’arquitectura, els criteris de 
valoració de les proposicions tècniques i dels valors orientatius per calcular el valor 
estimat de licitació dels diferents contractes relacionats en el procés arquitectònic. 
Així mateix en aquesta secció s’estableix la composició i regles de funcionament 
dels jurats dels concursos d’idees i dels concursos de projectes per la contracció dels 
serveis del procés arquitectònic que han de propiciar la presència pluridisciplinària 
dels experts i expertes professionals. D’altra banda, aquesta secció reforça la trans-
parència i publicitat de la contractació del procés arquitectònic, i la responsabilitat 
en la gestió dels projectes i execució de les obres.»
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Paràgraf divuitè
Esmena 162
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
D’addició i supressió al divuitè paràgraf del preàmbul

També es regulen les especificitats de la contractació dels serveis del procés ar-
quitectònic creació arquitectònica, establint la licitació conjunta de la redacció de 
projectes i la direcció de les obres, la utilització del procediment restringit de lici-
tació a dues voltes, així com les modalitats de solvència tècnica segons les quals els 
candidats han de ser convidats a presentar proposicions. Aquestes modalitats tenen 
com a objectiu garantir i propiciar la diversitat necessària de participants, que for-
min un conjunt ric i divers de propostes en la licitació, per afavorir els valors de 
qualitat arquitectònica que estableix aquesta Llei.

Paràgraf dinovè
Esmena 163
GP de Junts pel Sí (13)
De modificació i addició al preàmbul. Paràgraf 19, 19.2, 19.3

«També es regulen les especificitats de la contractació del procés arquitectònic. 
Primerament, s’estableix la licitació dels concursos d’idees d’arquitectura mitjan-
çant el procediment obert de concurs de projectes.

Es regula la contractació conjunta de la redacció de projectes i la direcció 
d’obra que, a més de consolidar una pràctica habitual tant a l’àmbit públic com 
al privat, contribueix a l’eficiència i millora de la qualitat del procés arquitectònic 
atès que permet que en un procés de la naturalesa i complexitat com l’arquitectò-
nic s’aprofitin els coneixements plasmats en la redacció del projecte per a la seva 
posada a l’obra en les condicions de garantia dels paràmetres qualitatius marcats 
en el primer i facilita el control econòmic de l’obra en les condicions de garantia 
dels paràmetres qualitatius marcats en el primer.

D’altra banda, s’estableix com a criteri general per a la contractació del pro-
cés arquitectònic la utilització del concurs de projectes amb selecció del nombre de 
participants, per l’accés al contracte de serveis, segons el qual els candidats han de 
ser convidats a presentar proposicions. Aquestes modalitats tenen com a objectiu 
garantir i propiciar la diversitat necessària de participants, que formin un conjunt ric 
i divers de propostes en la licitació, per afavorir els valors de qualitat arquitectònica 
que estableix aquesta Llei.

Paràgraf vintè
Esmena 164
GP de Junts pel Sí (14)
D’addició al preàmbul. Paràgraf 20.2

«Igualment, es regula l’especificitat de la contractació del servei de direcció de 
l’execució de l’obra, establint que, en qualsevol cas, s’ha de licitar de forma sepa-
rada de la contractació del projecte i de la direcció d’obra, atès que es tracta de 
figures diferenciades en el procés arquitectònic, amb funcions i responsabilitats es-
pecífiques.»

Paràgraf vint-i-dosè
Esmena 165
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
De supressió i addició al vint-i-dosè paràgraf del preàmbul

Aquesta secció també s’ocupa de les especificitats de la contractació conjunta de 
l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra, i de la concessió de la construcció i 
explotació d’obra del procés arquitectònic de creació arquitectònica i de les especi-
ficitats relatives als criteris vinculats als valors inherents a l’arquitectura en la con-
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tractació de la redacció dels instruments de planejament urbanístic i dels projectes 
d’urbanització.

Paràgraf vint-i-tresè
Esmena 166
GP de Junts pel Sí (15)
De modificació del preàmbul. Paràgraf 23

«Aquesta secció també s’ocupa de les especificitats de la contractació conjunta 
de l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra, i de la concessió de la construcció 
i explotació d’obra de procés arquitectònic i de les especificitats relatives als criteris 
vinculats als valors inherents a l’arquitectura en la contractació de la redacció dels 
instruments de planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització, per la seva ín-
tima i inseparable vinculació a la qualitat arquitectònica, la sostenibilitat, l’eficièn-
cia energètica i la reducció de gasos amb efecte hivernacle.»

Paràgraf vint-i-quatrè
Esmena 167
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
D’addició i supressió al paràgraf vint-i-quatrè del preàmbul

Per últim, la disposició final única habilita al Govern per adaptar a la baixa el 
límit per determinar els supòsits de contractes dels serveis del procés arquitectònic 
de creació arquitectònica subjectes a aquesta Llei.

Paràgraf vint-i-cinquè
Esmena 168
GP de Junts pel Sí (16)
De modificació del preàmbul. Paràgraf 25

«Per últim, la disposició final única habilita al Govern per adaptar a la baixa el 
límit per determinar els supòsits de contractes dels serveis del procés arquitectònic 
subjectes a aquesta Llei.»

Addició de nous paràgrafs
Esmena 169
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
D’addició d’un nou paràgraf. 20 bis

Igualment, es regula l’especificitat de la contractació del servei de direcció i de 
l’execució de l’obra, establint que, preferentment es pot licitar de forma separada 
la contractació del projecte i de la direcció l’obra, atès que es tracta de figures di-
ferenciades en el procés arquitectònic, amb funcions i responsabilitats específiques.

Esmena 170
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició d’un nou paràgraf

En un altre ordre de coses, tot i que etimològicament «urbanisme» té a veure amb 
l’ordenació de la ciutat, la realitat indica que la majoria de fenòmens que passen a 
dins dels municipis des del punt de vista físic, estan directament relacionats amb el 
que succeeix al seu «hinterland» immediat, raó per la qual des de la meitat del segle 
xx la reflexió urbanística incorpora gradualment la interrelació amb la planificació 
física d’àmbits superiors al municipi i la planificació econòmica, incorporant gra-
dualment també la perspectiva ambiental. Per tant l’urbanisme en l’actualitat no es 
altre cosa que una perspectiva global de la relació de l’home amb el medi en que 
es desenvolupa, que fa de l’ordenació del sòl el seu eix. El que obliga precisament a 
vetllar que la planificació urbanística sigui adient als objectius de qualitat arquitec-
tònica i dels espais urbans resultants quan es desenvolupin les seves determinacions, 
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tal i com estableix la Carta de Leipzig sobre ciutats europees sostenibles aprovada 
en la reunió informal de Ministres de Desenvolupament urbà i cohesió territorial ce-
lebrada a Leipzig el 24/25 de maig de 2007: «[...] A llarg termini les ciutats no poden 
satisfer la seva funció de motor de progrés social i creixement econòmic tal i com es 
descriu a la estratègia de Lisboa a menys que siguin capaces de mantenir l’equilibri 
social, protegir la seva diversitat cultural i establir una elevada qualitat pel que fa al 
disseny, l’arquitectura i el medi ambient [...]»; «[...] la interacció entre l’arquitectura, 
planificació urbana i de les infraestructures s’ha d’intensificar per tal de poder crear 
espais públics atractius i humans [...]»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 150, 151, 152 i 153.
La Ponència també recomana l’adopció de les esmenes núm. 158, 159, 166, 167, 

168 i 170.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 

146, 147, 148 i 149.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 

154 i 155.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 

156 i 157.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes núm. 

160 i 161.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena núm. 162, 

163 i 169.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’esmena núm. 165.
La ponent del GP de Catalunya Sí que es Pot anuncia la retirada en Comissió de 

l’esmena núm. 145.
La Ponència constata que l’esmena núm. 164 decau com a conseqüència de les 

recomanacions de la Ponència. Així mateix, la Ponència també consta que les esme-
nes núm. 143 i 144 decauen en benefici de la transacció amb l’esmena 139 que s’ha 
inclòs en la disposició final.

D’acord amb les recomanacions de la Ponència i de la proposta d’adequació lin-
güística i formal, el preàmbul quedaria redactat de la manera següent:

«Preàmbul
»Aquesta llei s’emmarca en la competència exclusiva de la Generalitat en orde-

nació del territori i el paisatge i en urbanisme, matèries que inclouen, en tot cas i 
respectivament, l’establiment de les directrius d’ordenació i gestió del territori, del 
paisatge i de les actuacions que hi incideixen, i el règim de la intervenció adminis-
trativa en l’edificació, la urbanització i l’ús del sòl i el subsol, d’acord amb els apar-
tats 1.a i 5.d de l’article 149 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

»Així mateix, l’article 159.3 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat 
de Catalunya competències en matèria de contractació dels òrgans de les adminis-
tracions públiques catalanes, en el marc de la legislació bàsica en aquesta matèria.

»Els objectius d’aquesta llei tenen el fonament bàsic en la posició expressada per 
la Unió Europea en la Resolució del Consell del 12 de febrer de 2001, sobre la qua-
litat arquitectònica en l’entorn urbà i rural (2001/C 73/04), que afirma que en les 
polítiques regionals i de cohesió comunitàries s’han de tenir en compte la dimensió 
cultural i la qualitat del tractament físic dels espais, i que l’arquitectura comporta 
una prestació intel·lectual, cultural i artística professional. El servei arquitectònic 
és, per tant, un servei professional, tant cultural com econòmic, amb el benentès que 
tant l’arquitectura com, sobretot, l’urbanisme requereixen una participació i una 
col·laboració entre diverses disciplines professionals, com ara l’arquitectura, l’ar-
quitectura tècnica, les enginyeries, les enginyeries tècniques, la sociologia, l’ecolo-
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gia, l’economia, la geografia i l’advocacia, imprescindibles per a assolir la comple-
xitat del procés arquitectònic, urbanístic i paisatgístic.

»En la dita Resolució del Consell cal remarcar també la recomanació als estats 
membres que intensifiquin els esforços en pro d’un millor coneixement de l’arquitec-
tura i del disseny urbanístic, del seu foment, i d’una més gran sensibilització i for-
mació dels promotors i dels ciutadans respecte a la cultura arquitectònica urbana 
i paisatgística. En aquest sentit, la Resolució defensa que es tinguin en compte el 
caràcter específic del servei arquitectònic en les decisions i accions que ho reque-
reixin, el foment de la qualitat arquitectònica mitjançant polítiques exemplars de 
construcció pública i l’intercanvi d’informació i d’experiències actives en l’àmbit 
arquitectònic.

»També la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 7 de 
setembre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, mani-
festa que «la creació arquitectònica, la qualitat de les construccions, la seva inser-
ció harmoniosa en l’entorn, el respecte dels paisatges naturals i urbans, i també del 
patrimoni col·lectiu i privat, revesteixen un interès públic.

»Així mateix, cal considerar les Conclusions del Consell del 24 de maig de 2007 
sobre la contribució dels sectors cultural i creatiu a la realització dels objectius de 
Lisboa (2007/C 311/07), que subratllen que les activitats culturals i la indústria de la 
creació, entre les quals hi ha l’arquitectura, són primordials en l’estímul de la inno-
vació i la tecnologia i són vectors essencials d’un creixement econòmic sostenible i 
de la cohesió social.

»D’altra banda, en les Conclusions del Consell relatives a l’arquitectura, contri-
bució de la cultura al desenvolupament sostenible (2008/C 319/05), es pren en consi-
deració que «les ciutats europees s’enfronten avui dia a importants reptes: l’evolució 
demogràfica i les seves conseqüències quant a l’expansió urbanística, els reptes me-
diambientals i la lluita contra el canvi climàtic, el manteniment de la cohesió social, 
en particular en un context de canvi econòmic i cultural, la protecció i la valoració 
del patrimoni arquitectònic i cultural», i que la resposta que cal donar a aquests 
reptes passa pel desenvolupament urbà sostenible, enfocament integrat i creatiu en 
el qual la cultura, l’economia, la qüestió social i el medi ambient tenen un paper 
igualment important. Així mateix, s’afirma que el desenvolupament urbà sostenible 
implica, entre altres accions, «prestar atenció especial a la qualitat i la diversitat 
arquitectònica, als elements de la diversitat cultural, a la preservació i la valoració 
del patrimoni i a la identitat singular dels paisatges naturals o urbans». En les ma-
teixes Conclusions del Consell es convida els estats membres a:

– Comprometre’s al fet que l’arquitectura tingui un paper de síntesi i d’innovació 
en el procés de desenvolupament sostenible ja des de la fase de concepció d’un pro-
jecte arquitectònic, urbà o paisatgístic o de rehabilitació d’un paratge.

– Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-
pació de l’arquitectura, indústria cultural i creativa.

– Promoure l’educació sobre arquitectura, i també sobre el patrimoni i les condi-
cions de vida, en particular mitjançant l’educació artística i cultural.

– Promoure la formació inicial i contínua del col·lectiu d’arquitectes, urbanistes 
i paisatgistes en matèria de desenvolupament sostenible.

»D’altra banda, s’ha de considerar la Decisió núm. 416/2009/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, del 23 d’abril de 2009, sobre l’esforç dels estats membres 
per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle amb la finalitat de donar com-
pliment als compromisos adquirits per la comunitat fins al 2020, que estableix ob-
jectius nacionals vinculants de reducció de les emissions de CO2, i la Directiva 
2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de maig de 2010, relativa a 
l’eficiència energètica dels edificis, que en els articles 6 i 7 determina que els estats 
membres han d’adoptar les mesures per a garantir que en els nous edificis o en les 
reformes importants en edificis, abans de l’inici de les obres, es consideri i es tingui 
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en compte la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica d’instal·lacions alterna-
tives d’alta eficiència. L’article 9 d’aquesta mateixa directiva determina que els es-
tats membres s’han d’assegurar que, a tot tardar el 31 de desembre de 2020, tots els 
edificis nous siguin edificis de consum d’energia quasi nul, i que a partir del 31 de 
desembre de 2018 els edificis nous que estigui ocupats i siguin propietat d’autoritats 
públiques siguin edificis de consum d’energia quasi nul.

»En aquest mateix sentit s’ha de considerar el document de Recomanacions (UE) 
2016/1318 de la Comissió, del 29 de juliol, sobre les directrius per a promoure els 
edificis de consum d’energia quasi nul i les millors pràctiques per a garantir que 
abans que finalitzi el 2020 tots els edificis nous siguin edificis de consum d’energia 
quasi nul.

»En darrer terme, el 28 de març de 2014 es va publicar en el Diari Oficial de la 
Unió Europea la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 
de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE, que, entre altres aspectes, persegueix que en la selecció de l’oferta més 
avantatjosa en els processos de licitació dels contractes públics, i que en la valoració 
de la relació qualitat-preu es pugui donar prioritat a la qualitat o a consideracions 
mediambientals i socials.

»En aquest sentit, aquesta llei, dins el marc legislatiu bàsic de contractes del 
sector públic, minimitza la importància de criteris econòmics i aposta decididament 
per prioritzar els aspectes qualitatius sobre el preu o cost dels concursos d’idees i la 
redacció de projectes que es licitin. D’altra banda, aquesta directiva considera que, 
de conformitat amb la Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
caldrà revisar i modernitzar les normes vigents a fi d’incrementar l’eficiència de la 
despesa pública, facilitant, en particular, la participació de les petites i mitjanes em-
preses en la contractació pública, i de permetre que els contractants utilitzin millor 
la contractació pública en suport d’objectius socials comuns.

»D’acord amb aquests fonaments, els objectius d’aquesta llei són fer ressaltar i 
valorar el paper públic de l’arquitectura i de l’urbanisme i distingir-los com a fona-
ments per al benestar i la cohesió social, la millora ambiental, l’eficiència energè-
tica i la reducció de gasos amb efecte hivernacle, com a elements constructors de 
la identitat del país, partint de l’experiència europea convenientment adaptada a la 
realitat catalana. Així mateix, s’estableixen els mecanismes de contractació pública 
per a impulsar la qualitat arquitectònica.

En un altre ordre de coses, tot i que etimològicament «urbanisme» té a veure amb 
l’ordenació de la ciutat, la realitat indica que la majoria de fenòmens que passen a 
dins dels municipis des del punt de vista físic estan directament relacionats amb el 
que succeeix al seu rerepaís, el hinterland immediat, raó per la qual des de la mei-
tat del segle xx la reflexió urbanística incorpora gradualment la interrelació amb la 
planificació física d’àmbits superiors al municipi i la planificació econòmica, i tam-
bé la perspectiva ambiental. Per tant l’urbanisme actualment no es altra cosa que 
una perspectiva global de la relació de les persones amb el medi en què es desenvo-
lupen, que fa que l’ordenació del sòl en sigui l’eix, la qual cosa obliga precisament 
a vetllar perquè la planificació urbanística sigui adequada als objectius de qualitat 
arquitectònica i dels espais urbans resultants quan es desenvolupin les seves deter-
minacions, tal com estableix la Carta de Leipzig sobre ciutats europees sostenibles, 
aprovada en la reunió informal de ministres de desenvolupament urbà i cohesió ter-
ritorial celebrada a Leipzig els dies 24 i 25 de maig de 2007: «[...] A llarg termini, les 
ciutats no poden satisfer llur funció de motor de progrés social i creixement econò-
mic tal com es descriu en l’estratègia de Lisboa, tret que siguin capaces de mantenir 
l’equilibri social, protegir llur diversitat cultural i establir una elevada qualitat pel 
que fa al disseny, l’arquitectura i el medi ambient [...]»; «[...] la interacció entre l’ar-
quitectura, la planificació urbana i de les infraestructures s’ha d’intensificar per tal 
de poder crear espais públics atractius i humans [...]».



BOPC 446
22 de juny de 2017

3.01.01. Projectes de llei 80

»Aquesta llei s’estructura en tres capítols, una disposició transitòria i dues dis-
posicions finals.

»El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, conté l’objecte de la Llei, 
defineix l’arquitectura i els seus valors als efectes d’aquesta llei, formula les finali-
tats i determina l’interès públic de l’arquitectura.

»El capítol segon estableix les mesures de divulgació de l’arquitectura i d’impuls 
de la qualitat arquitectònica. Es divideix en dues seccions.

»La secció primera s’ocupa de les mesures de difusió, sensibilització i coneixe-
ment de l’arquitectura per part de les administracions públiques.

»La secció segona estableix les mesures d’impuls de la qualitat arquitectònica 
per part de les administracions públiques de Catalunya; crea els Premis Catalunya 
en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït amb l’objectiu de reconèixer 
les millors aportacions a l’arquitectura, al procés arquitectònic i a la qualitat ar-
quitectònica, i crea també el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de 
Catalunya com a òrgan assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en 
matèria de qualitat arquitectònica. Aquesta secció també regula els organismes con-
sultius de qualitat arquitectònica de les administracions locals.

»El capítol tercer, relatiu a les normes complementàries a la contractació, in-
cideix en la necessitat de fomentar la col·laboració simultània i coordinada de to-
tes les disciplines professionals que participen en el procés arquitectònic, per tal 
d’aconseguir la màxima continuïtat entre les fases de concepció del projecte i de la 
seva realització en obra, a fi que la qualitat arquitectònica sigui l’objectiu comú en-
tre totes elles. Aquest capítol es divideix en dues seccions.

»La secció primera regula les disposicions generals de la contractació del procés 
arquitectònic, com un procediment complet i complex referit a la planificació, pro-
jecció, direcció d’obres i direcció d’execució de l’obra i execució d’edificacions i la 
urbanització d’espais públics que requereix un desenvolupament pluridisciplinari i 
coherent amb els objectius fixats per l’òrgan de contractació.

Aquesta secció primera estableix els subjectes obligats i les modalitats de con-
tractació, el compliment dels valors inherents a l’arquitectura, els criteris de valo-
ració de les proposicions tècniques i dels valors orientatius per a calcular el valor 
estimat de licitació dels diferents contractes relacionats amb el procés arquitectònic. 
Així mateix, estableix la composició i les normes de funcionament dels jurats dels 
concursos d’idees i dels concursos de projectes per a la contractació dels serveis del 
procés arquitectònic que han de propiciar la presencia pluridisciplinària dels ex-
perts professionals. A més, aquesta secció reforça la transparència i la publicitat de 
la contractació del procés arquitectònic, i la responsabilitat en la gestió dels projec-
tes i l’execució de les obres.

»La secció segona del capítol tercer regula les especificitats de les modalitats de 
contractació. Així, regula les especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura des-
tinats a orientar la decisió de l’Administració d’intervenir en situacions territorials 
en què l’assumpció de diferents valors i supòsits alternatius de disseny pot conduir a 
resultats molt diferents entre ells mateixos.

»També es regulen les especificitats de la contractació del procés arquitectònic. 
Primerament, s’estableix la licitació dels concursos d’idees d’arquitectura mitjan-
çant el procediment obert de concurs de projectes.

»Tot seguit es possibilita, amb caràcter potestatiu, la contractació conjunta de 
la redacció de projectes i la direcció d’obra que, a més de consolidar una pràctica 
habitual tant en l’àmbit públic com en el privat, contribueix a l’eficiència i la millo-
ra de la qualitat del procés arquitectònic, atès que permet que en un procés de la 
naturalesa i la complexitat com aquest es puguin aplicar a l’obra els coneixements 
plasmats en la redacció del projecte en les condicions de garantia dels paràmetres 
qualitatius que s’hi marquen i facilita el control econòmic de l’obra.
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»D’altra banda, s’estableix com a criteri general per a la contractació del pro-
cés arquitectònic la utilització del concurs de projectes amb selecció del nombre de 
participants, en el qual els candidats han d’ésser convidats a presentar proposicions. 
Aquestes modalitats tenen l’objectiu de garantir i propiciar la licitació, per a afavo-
rir els valors de qualitat arquitectònica que estableix aquesta llei.

»També potencia les condicions de participació en els procediments de licitació 
de projectes del procés arquitectònics, que permetin una competència real i efectiva, 
fomentant el lliure accés i la igualtat real de condicions mitjançant la participació 
de petits despatxos, joves professionals i altres col·lectius.

»Així mateix, estableix les especificitats relatives a l’admissibilitat de variants o 
millores del projecte arquitectònic per part de l’empresa adjudicatària en els con-
tractes d’obres, la qual ha de sol·licitar un informe a les empreses o els professionals 
redactors de l’esmentat projecte.

»Aquesta secció també s’ocupa de les especificitats de la contractació conjunta 
de l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra; de la concessió de la construcció i 
explotació d’obra de procés arquitectònic, i de les especificitats relatives als criteris 
vinculats als valors inherents a l’arquitectura en la contractació de la redacció dels 
instruments de planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització, per la seva ín-
tima i inseparable vinculació a la qualitat arquitectònica, la sostenibilitat, l’eficièn-
cia energètica i la reducció de gasos amb efecte hivernacle.

»La Llei es complementa amb una disposició transitòria relativa als expedients 
en matèria de contractació que regula iniciats abans que hagi entrat en vigor, als 
quals no s’apliquen les especificitats que s’hi estableixen.

»En darrer terme, la primera de les dues disposicions finals garanteix la neutra-
litat de la Llei amb relació a les competències i atribucions dels diversos col·lectius 
professionals que actuen en el procés arquitectònic, mentre que la segona habilita el 
Govern per a adaptar a la baixa el límit per a determinar els supòsits de contractes 
dels serveis del procés arquitectònic subjectes a aquesta llei.»

TEXT PRESENTAT

Títol de la llei
Projecte de llei de l’arquitectura

ESMENES PRESENTADES

Esmena 171
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De modificació del títol de la llei

Projecte de llei de la qualitat del procés arquitectònic.

Esmena 172
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació del títol del Projecte de llei

Projecte de llei de foment de la qualitat arquitectònica.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes núm. 171 i 172.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2017
Meritxell Roigé i Pedrola; Sergio Sanz Jiménez; Jordi Terrades i Santacreu; 

Hortènsia Grau i Juan; Santi Rodríguez i Serra; Sergi Saladié Gil
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DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE TERRITORI

A la presidenta del Parlament
La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 21 de juny de 2017, ha es-

tudiat el text del Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 200-00003/11) i l’Informe 
de la Ponència.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent:

Projecte de llei de l’arquitectura

Preàmbul
Aquesta llei s’emmarca en la competència exclusiva de la Generalitat en orde-

nació del territori i el paisatge i en urbanisme, matèries que inclouen, en tot cas i 
respectivament, l’establiment de les directrius d’ordenació i gestió del territori, del 
paisatge i de les actuacions que hi incideixen, i el règim de la intervenció adminis-
trativa en l’edificació, la urbanització i l’ús del sòl i el subsol, d’acord amb els apar-
tats 1.a i 5.d de l’article 149 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Així mateix, l’article 159.3 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat 
de Catalunya competències en matèria de contractació dels òrgans de les adminis-
tracions públiques catalanes, en el marc de la legislació bàsica en aquesta matèria.

Els objectius d’aquesta llei tenen el fonament bàsic en la posició expressada per 
la Unió Europea en la Resolució del Consell del 12 de febrer de 2001, sobre la qua-
litat arquitectònica en l’entorn urbà i rural (2001/C 73/04), que afirma que en les 
polítiques regionals i de cohesió comunitàries s’han de tenir en compte la dimensió 
cultural i la qualitat del tractament físic dels espais, i que l’arquitectura comporta 
una prestació intel·lectual, cultural i artística professional. El servei arquitectònic 
és, per tant, un servei professional, tant cultural com econòmic, amb el benentès 
que tant l’arquitectura com, sobretot, l’urbanisme requereixen una participació i una 
col·laboració entre diverses disciplines professionals, com ara l’arquitectura, l’arqui-
tectura tècnica, les enginyeries, les enginyeries tècniques, la sociologia, l’ecologia, 
l’economia, la geografia i l’advocacia, imprescindibles per a assolir la complexitat 
del procés arquitectònic, urbanístic i paisatgístic.

En la dita Resolució del Consell cal remarcar també la recomanació als estats 
membres que intensifiquin els esforços en pro d’un millor coneixement de l’arqui-
tectura i del disseny urbanístic, del seu foment, i d’una més gran sensibilització i 
formació dels promotors i dels ciutadans respecte a la cultura arquitectònica urbana 
i paisatgística. En aquest sentit, la Resolució defensa que es tinguin en compte el 
caràcter específic del servei arquitectònic en les decisions i accions que ho reque-
reixin, el foment de la qualitat arquitectònica mitjançant polítiques exemplars de 
construcció pública i l’intercanvi d’informació i d’experiències actives en l’àmbit 
arquitectònic.

També la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 7 de 
setembre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, mani-
festa que «la creació arquitectònica, la qualitat de les construccions, la seva inserció 
harmoniosa en l’entorn, el respecte dels paisatges naturals i urbans, i també del pa-
trimoni col·lectiu i privat, revesteixen un interès públic».

Així mateix, cal considerar les Conclusions del Consell del 24 de maig de 2007 
sobre la contribució dels sectors cultural i creatiu a la realització dels objectius de 
Lisboa (2007/C 311/07), que subratllen que les activitats culturals i la indústria de la 
creació, entre les quals hi ha l’arquitectura, són primordials en l’estímul de la inno-
vació i la tecnologia i són vectors essencials d’un creixement econòmic sostenible i 
de la cohesió social.
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D’altra banda, en les Conclusions del Consell relatives a l’arquitectura, contribu-
ció de la cultura al desenvolupament sostenible (2008/C 319/05), es pren en consi-
deració que «les ciutats europees s’enfronten avui dia a importants reptes: l’evolució 
demogràfica i les seves conseqüències quant a l’expansió urbanística, els reptes me-
diambientals i la lluita contra el canvi climàtic, el manteniment de la cohesió social, 
en particular en un context de canvi econòmic i cultural, la protecció i la valoració 
del patrimoni arquitectònic i cultural», i que «la resposta que cal donar a aquests 
reptes passa pel desenvolupament urbà sostenible, enfocament integrat i creatiu en 
el qual la cultura, l’economia, la qüestió social i el medi ambient tenen un paper 
igualment important». Així mateix, s’afirma que el desenvolupament urbà sostenible 
implica, entre altres accions, «prestar atenció especial a la qualitat i la diversitat ar-
quitectònica, als elements de la diversitat cultural, a la preservació i la valoració del 
patrimoni i a la identitat singular dels paisatges naturals o urbans». En les mateixes 
Conclusions del Consell es convida els estats membres a:

– Comprometre’s al fet que l’arquitectura tingui un paper de síntesi i d’innovació 
en el procés de desenvolupament sostenible ja des de la fase de concepció d’un pro-
jecte arquitectònic, urbà o paisatgístic o de rehabilitació d’un paratge.

– Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-
pació de l’arquitectura, indústria cultural i creativa.

– Promoure l’educació sobre arquitectura, i també sobre el patrimoni i les condi-
cions de vida, en particular mitjançant l’educació artística i cultural.

– Promoure la formació inicial i contínua del col·lectiu d’arquitectes, urbanistes 
i paisatgistes en matèria de desenvolupament sostenible.

D’altra banda, s’ha de considerar la Decisió núm. 416/2009/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, del 23 d’abril de 2009, sobre l’esforç dels estats membres 
per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle amb la finalitat de donar com-
pliment als compromisos adquirits per la comunitat fins al 2020, que estableix ob-
jectius nacionals vinculants de reducció de les emissions de CO2, i la Directiva 
2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de maig de 2010, relativa a 
l’eficiència energètica dels edificis, que en els articles 6 i 7 determina que els estats 
membres han d’adoptar les mesures per a garantir que en els nous edificis o en les 
reformes importants en edificis, abans de l’inici de les obres, es consideri i es tingui 
en compte la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica d’instal·lacions alterna-
tives d’alta eficiència. L’article 9 d’aquesta mateixa directiva determina que els es-
tats membres s’han d’assegurar que, a tot tardar el 31 de desembre de 2020, tots els 
edificis nous siguin edificis de consum d’energia quasi nul, i que a partir del 31 de 
desembre de 2018 els edificis nous que estigui ocupats i siguin propietat d’autoritats 
públiques siguin edificis de consum d’energia quasi nul.

En aquest mateix sentit s’ha de considerar el document de Recomanacions (UE) 
2016/1318 de la Comissió, del 29 de juliol, sobre les directrius per a promoure els 
edificis de consum d’energia quasi nul i les millors pràctiques per a garantir que 
abans que finalitzi el 2020 tots els edificis nous siguin edificis de consum d’energia 
quasi nul.

En darrer terme, el 28 de març de 2014 es va publicar en el Diari Oficial de la 
Unió Europea la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 
26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE, que, entre altres aspectes, persegueix que en la selecció de l’oferta més 
avantatjosa en els processos de licitació dels contractes públics, i que en la valoració 
de la relació qualitat-preu es pugui donar prioritat a la qualitat o a consideracions 
mediambientals i socials.

En aquest sentit, aquesta llei, dins el marc legislatiu bàsic de contractes del sec-
tor públic, minimitza la importància de criteris econòmics i aposta decididament 
per prioritzar els aspectes qualitatius sobre el preu o cost dels concursos d’idees i la 
redacció de projectes que es licitin. D’altra banda, aquesta directiva considera que, 
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de conformitat amb la Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
caldrà revisar i modernitzar les normes vigents a fi d’incrementar l’eficiència de la 
despesa pública, facilitant, en particular, la participació de les petites i mitjanes em-
preses en la contractació pública, i de permetre que els contractants utilitzin millor 
la contractació pública en suport d’objectius socials comuns.

D’acord amb aquests fonaments, els objectius d’aquesta llei són fer ressaltar i 
valorar el paper públic de l’arquitectura i de l’urbanisme i distingir-los com a fona-
ments per al benestar i la cohesió social, la millora ambiental, l’eficiència energètica 
i la reducció de gasos amb efecte hivernacle, com a elements constructors de la iden-
titat del país, partint de l’experiència europea convenientment adaptada a la realitat 
catalana. Així mateix, s’estableixen els mecanismes de contractació pública per a 
impulsar la qualitat arquitectònica.

En un altre ordre de coses, tot i que etimològicament «urbanisme» té a veure 
amb l’ordenació de la ciutat, la realitat indica que la majoria de fenòmens que passen 
a dins dels municipis des del punt de vista físic estan directament relacionats amb el 
que succeeix al seu rerepaís, el hinterland immediat, raó per la qual des de la meitat 
del segle xx la reflexió urbanística incorpora gradualment la interrelació amb la pla-
nificació física d’àmbits superiors al municipi i la planificació econòmica, i també 
la perspectiva ambiental. Per tant l’urbanisme actualment no es altra cosa que una 
perspectiva global de la relació de les persones amb el medi en què es desenvolupen, 
que fa que l’ordenació del sòl en sigui l’eix, la qual cosa obliga precisament a vetllar 
perquè la planificació urbanística sigui adequada als objectius de qualitat arquitec-
tònica i dels espais urbans resultants quan es desenvolupin les seves determinacions, 
tal com estableix la Carta de Leipzig sobre ciutats europees sostenibles, aprovada en 
la reunió informal de ministres de desenvolupament urbà i cohesió territorial cele-
brada a Leipzig els dies 24 i 25 de maig de 2007: «[...] A llarg termini, les ciutats no 
poden satisfer llur funció de motor de progrés social i creixement econòmic tal com 
es descriu en l’estratègia de Lisboa, tret que siguin capaces de mantenir l’equilibri 
social, protegir llur diversitat cultural i establir una elevada qualitat pel que fa al dis-
seny, l’arquitectura i el medi ambient [...]»; «[...] la interacció entre l’arquitectura, la 
planificació urbana i de les infraestructures s’ha d’intensificar per tal de poder crear 
espais públics atractius i humans [...]».

Aquesta llei s’estructura en tres capítols, una disposició transitòria i dues dispo-
sicions finals.

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, conté l’objecte de la Llei, 
defineix l’arquitectura i els seus valors als efectes d’aquesta llei, formula les finali-
tats i determina l’interès públic de l’arquitectura.

El capítol segon estableix les mesures de divulgació de l’arquitectura i d’impuls 
de la qualitat arquitectònica. Es divideix en dues seccions.

La secció primera s’ocupa de les mesures de difusió, sensibilització i coneixe-
ment de l’arquitectura per part de les administracions públiques.

La secció segona estableix les mesures d’impuls de la qualitat arquitectònica per 
part de les administracions públiques de Catalunya; crea els Premis Catalunya en 
l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït amb l’objectiu de reconèixer les 
millors aportacions a l’arquitectura, al procés arquitectònic i a la qualitat arquitectò-
nica, i crea també el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya 
com a òrgan assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de 
qualitat arquitectònica. Aquesta secció també regula els organismes consultius de 
qualitat arquitectònica de les administracions locals.

El capítol tercer, relatiu a les normes complementàries a la contractació, incideix 
en la necessitat de fomentar la col·laboració simultània i coordinada de totes les dis-
ciplines professionals que participen en el procés arquitectònic, per tal d’aconseguir 
la màxima continuïtat entre les fases de concepció del projecte i de la seva realitza-
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ció en obra, a fi que la qualitat arquitectònica sigui l’objectiu comú entre totes elles. 
Aquest capítol es divideix en dues seccions.

La secció primera regula les disposicions generals de la contractació del procés 
arquitectònic, com un procediment complet i complex referit a la planificació, pro-
jecció, direcció d’obres i direcció d’execució de l’obra i execució d’edificacions i la 
urbanització d’espais públics que requereix un desenvolupament pluridisciplinari i 
coherent amb els objectius fixats per l’òrgan de contractació.

Aquesta secció primera estableix els subjectes obligats i les modalitats de con-
tractació, el compliment dels valors inherents a l’arquitectura, els criteris de valo-
ració de les proposicions tècniques i dels valors orientatius per a calcular el valor 
estimat de licitació dels diferents contractes relacionats amb el procés arquitectònic. 
Així mateix, estableix la composició i les normes de funcionament dels jurats dels 
concursos d’idees i dels concursos de projectes per a la contractació dels serveis del 
procés arquitectònic que han de propiciar la presencia pluridisciplinària dels experts 
professionals. A més, aquesta secció reforça la transparència i la publicitat de la 
contractació del procés arquitectònic, i la responsabilitat en la gestió dels projectes 
i l’execució de les obres.

La secció segona del capítol tercer regula les especificitats de les modalitats 
de contractació. Així, regula les especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura 
destinats a orientar la decisió de l’Administració d’intervenir en situacions territo-
rials en què l’assumpció de diferents valors i supòsits alternatius de disseny pot con-
duir a resultats molt diferents entre ells mateixos.

També es regulen les especificitats de la contractació del procés arquitectònic. 
Primerament, s’estableix la licitació dels concursos d’idees d’arquitectura mitjançant 
el procediment obert de concurs de projectes.

Tot seguit es possibilita, amb caràcter potestatiu, la contractació conjunta de la 
redacció de projectes i la direcció d’obra que, a més de consolidar una pràctica habi-
tual tant en l’àmbit públic com en el privat, contribueix a l’eficiència i la millora de 
la qualitat del procés arquitectònic, atès que permet que en un procés de la natura-
lesa i la complexitat com aquest es puguin aplicar a l’obra els coneixements plasmats 
en la redacció del projecte en les condicions de garantia dels paràmetres qualitatius 
que s’hi marquen i facilita el control econòmic de l’obra.

D’altra banda, s’estableix com a criteri general per a la contractació del procés 
arquitectònic la utilització del concurs de projectes amb selecció del nombre de par-
ticipants, en el qual els candidats han d’ésser convidats a presentar proposicions. 
Aquestes modalitats tenen l’objectiu de garantir i propiciar la licitació, per a afavorir 
els valors de qualitat arquitectònica que estableix aquesta llei.

També potencia les condicions de participació en els procediments de licitació 
de projectes del procés arquitectònics, que permetin una competència real i efectiva, 
fomentant el lliure accés i la igualtat real de condicions mitjançant la participació de 
petits despatxos, joves professionals i altres col·lectius.

Així mateix, estableix les especificitats relatives a l’admissibilitat de variants o 
millores del projecte arquitectònic per part de l’empresa adjudicatària en els con-
tractes d’obres, la qual ha de sol·licitar un informe a les empreses o els professionals 
redactors de l’esmentat projecte.

Aquesta secció també s’ocupa de les especificitats de la contractació conjunta 
de l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra; de la concessió de la construcció i 
explotació d’obra de procés arquitectònic, i de les especificitats relatives als criteris 
vinculats als valors inherents a l’arquitectura en la contractació de la redacció dels 
instruments de planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització, per la seva ín-
tima i inseparable vinculació a la qualitat arquitectònica, la sostenibilitat, l’eficiència 
energètica i la reducció de gasos amb efecte hivernacle.
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La Llei es complementa amb una disposició transitòria relativa als expedients en 
matèria de contractació que regula iniciats abans que hagi entrat en vigor, als quals 
no s’apliquen les especificitats que s’hi estableixen.

En darrer terme, la primera de les dues disposicions finals garanteix la neutra-
litat de la Llei amb relació a les competències i atribucions dels diversos col·lectius 
professionals que actuen en el procés arquitectònic, mentre que la segona habilita el 
Govern per a adaptar a la baixa el límit per a determinar els supòsits de contractes 
dels serveis del procés arquitectònic subjectes a aquesta llei.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de foment i impuls de la qualitat 

arquitectònica i urbanística, i de la contractació de la redacció de projectes, de la 
direcció i de l’execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, 
exclosos els treballs d’enginyeria civil regulats per la legislació d’obra pública, per-
què les apliquin les administracions públiques de Catalunya i els ens, organismes i 
entitats que en depenen.

Article 2. L’arquitectura i els seus valors
1. Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per arquitectura el resultat del 

procés de projectar, dirigir, construir, rehabilitar i mantenir, durant tot llur cicle de 
vida, els edificis i els espais públics urbans resultants dels processos de gestió i exe-
cució del planejament urbanístic en els quals es desenvolupa l’activitat humana, amb 
la participació i la col·laboració de diverses disciplines professionals per a resoldre’n 
tota la complexitat.

2. L’urbanisme, entès com a perspectiva global de la relació dels assentaments 
humans amb el medi en què es desenvolupen les activitats humanes, i la planifica-
ció urbanística, com a tècnica que integra la planificació física amb l’econòmica i 
ambiental, en què participen diverses disciplines professionals per a resoldre’n tota 
la complexitat, tenen incidència en l’arquitectura en tant que contribueixen a la con-
figuració dels espais públics urbans i de les construccions.

3. Els valors de qualitat inherents a l’arquitectura, que aquesta llei vol prote-
gir, són:

a) La idoneïtat i la qualitat tècnica de les construccions per a acollir els usos pre-
vistos i, si escau, admetre capacitats funcionals més àmplies o poder-s’hi adaptar 
durant tot llur cicle de vida, i també la idoneïtat del manteniment d’aquestes cons-
truccions.

b) La millora de la qualitat de vida de les persones, procurant per llur benestar i 
confort en un entorn segur i accessible.

c) La contribució a la cohesió social i a la millor relació dels ciutadans amb llur 
dimensió artística i cultural.

d) L’adequació a l’entorn i el paisatge dels assentaments urbans o dels espais 
oberts.

e) La sostenibilitat en els vessants mediambiental, econòmic i social, i el com-
promís col·lectiu amb l’eficàcia energètica dels edificis i la reducció de les emissions 
de gasos amb efecte hivernacle.

f) La bellesa, l’interès artístic i llur aportació al debat cultural.
4. La qualitat arquitectònica es mesura per la satisfacció òptima, ponderada i efi-

cient de tots i cadascun dels valors definits per l’apartat 3 en un projecte i l’obra que 
en resulta, de manera unitària i global, tant pel que fa a la diversitat dels aspectes 
que cal considerar com a la continuació del procés creatiu des del primer disseny 
fins al final de l’obra, i ha d’integrar en totes les seves fases la dimensió de l’explo-
tació i el manteniment adequat dels edificis i dels espais públics.
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Article 3. Finalitats
Aquesta llei té les finalitats següents:
a) Promoure la difusió i el foment dels valors de l’arquitectura i l’urbanisme.
b) Fer valer el patrimoni construït existent i potenciar-ne el coneixement que en 

té la ciutadania.
c) Impulsar la innovació, la creativitat i la qualitat en l’arquitectura, i vetllar de 

manera continuada per l’establiment del marc necessari per a afavorir els valors in-
herents a l’arquitectura, especialment mitjançant la utilització d’instruments tecno-
lògics aplicats al procés constructiu que permetin disposar de models d’informació 
integrada dels edificis.

d) Promoure l’educació sobre l’arquitectura, el patrimoni construït, i llur incidèn-
cia sobre les condicions i la qualitat de vida, i també la importància del seu mante-
niment en la fase d’explotació.

e) Promoure el paper de síntesi i d’innovació de l’arquitectura en els processos 
d’edificació i la seva execució, i també el seu potencial d’afavoriment del desenvolu-
pament sostenible, l’eficiència energètica i la reducció de gasos amb efecte hivernacle.

f) Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-
pació que té l’arquitectura.

g) Establir mecanismes en la contractació administrativa dels ens, organismes 
i entitats que integren el sector públic de Catalunya subjectes a la legislació sobre 
contractes del sector públic, que reforcin els valors de la qualitat arquitectònica de-
finits per l’article 2, durant tot el procés de creació arquitectònica, explotació i man-
teniment de les edificacions.

h) Fomentar la participació simultània i coordinada de totes les disciplines pro-
fessionals que participen en el procés arquitectònic, respectant les atribucions pro-
fessionals que deriven de la legislació aplicable en matèria d’edificació i d’urba-
nisme, per tal d’aconseguir la màxima continuïtat entre la fase de concepció dels 
projectes arquitectònics i la de la realització en obra, a fi que la qualitat arquitectò-
nica sigui l’objectiu i la responsabilitat comuns de totes elles.

i) Fer valer l’arquitectura com a element intrínsecament lligat a la configuració 
històrica del paisatge, tant pels seus valors patrimonials i identitaris com per les se-
ves característiques constructives respectuoses amb l’entorn.

Article 4. Interès públic de l’arquitectura
La creació arquitectònica és d’interès públic, d’acord amb els valors a què fa re-

ferència l’article 2. Les administracions públiques de Catalunya han de divulgar-la i 
impulsar-la, de conformitat amb aquesta llei.

Capítol II. Mesures de divulgació de l’arquitectura i d’impuls de la 
qualitat arquitectònica

Article 5. Disposició general
Les administracions públiques de Catalunya han de fomentar els valors de l’ar-

quitectura i la qualitat arquitectònica, i llur reconeixement i promoció. Amb aquesta 
finalitat, han d’adoptar mesures per a:

a) La difusió, la sensibilització i el coneixement de l’arquitectura i el patrimoni 
construït que s’ajustin als valors de l’article 2.

b) L’impuls de la qualitat arquitectònica.

Secció 1. Mesures de difusió, sensibilització i coneixement de l’arquitectura

Article 6. Divulgació de l’arquitectura
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar actuacions en els 

àmbit de la recerca i del debat propi de l’arquitectura, d’acord amb els valors esta-
blerts per l’article 2.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures següents:
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a) Impulsar l’edició de publicacions de recerca, divulgació i reconeixement de la 
qualitat arquitectònica dels edificis i dels espais públics.

b) Promoure l’ensenyament de l’arquitectura, del patrimoni construït en el seu 
vessant pluridisciplinari i dels aspectes que tenen incidència en la qualitat de vida 
de les persones.

c) Promoure que els organismes competents en matèria de relacions internacio-
nals i els departaments competents en matèries relacionades amb la qualitat arqui-
tectònica adoptin, amb la col·laboració de les corporacions i organitzacions dels pro-
fessionals que intervenen en el procés arquitectònic, les mesures de coordinació i els 
programes necessaris de suport i foment internacional de l’arquitectura.

d) Promoure la innovació i el coneixement de l’arquitectura mitjançant la recer-
ca, la formació i la divulgació.

Secció 2. Mesures d’impuls de la qualitat arquitectònica

Article 7. Impuls de la qualitat arquitectònica
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar la qualitat arqui-

tectònica, la recerca i la innovació en l’àmbit de llurs actuacions.
2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure mesures de distinció de la 

qualitat arquitectònica dels edificis i dels espais públics contemporanis i del patri-
moni construït.

3. Les administracions locals, en el marc de llurs competències i atribucions, han 
d’adoptar les mesures necessàries per a fomentar i promoure la qualitat arquitectònica 
en els municipis per mitjà de les determinacions del planejament urbanístic, l’impuls 
d’accions per a la millora de la qualitat i la integració de criteris específics de qualitat 
arquitectònica en els plecs de contractació de projectes, de direcció d’obres, de direcció 
d’execució d’obra, d’execució de l’obra, i també de la urbanització dels espais públics.

4. Les mesures a què fa referència l’apartat 3 es poden aplicar de manera especí-
fica per mitjà dels instruments següents:

a) La formulació, la modificació o la revisió del planejament urbanístic general, 
amb la finalitat d’identificar i delimitar els elements i els àmbits subjectes a mesures 
específiques per a millorar la qualitat arquitectònica d’edificis i conjunts urbans, i la 
concreció d’aquestes mesures.

b) L’aprovació d’ordenances municipals que prevegin mesures concretes relatives 
a la millora i la preservació de la qualitat arquitectònica dels edificis.

c) L’execució d’actuacions concretes destinades a millor el paisatge urbà.
d) L’establiment de distincions, premis i reconeixements a les bones pràctiques 

atorgats per col·lectius de professionals i persones físiques i jurídiques que interve-
nen en el procés arquitectònic.

e) El foment de la participació ciutadana en el coneixement i la difusió de la qua-
litat arquitectònica.»

Article 8. Premi Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni 
Construït
1. Es creen els Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni 

Construït amb l’objectiu de reconèixer les millors aportacions a l’arquitectura, al 
procés arquitectònic i a la qualitat arquitectònica.

2. El Govern ha d’establir per reglament el règim jurídic, la periodicitat, la dota-
ció econòmica i els aspectes específics de la convocatòria dels Premis Catalunya en 
l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït.

Article 9. Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya
1. Es crea el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya, com 

a òrgan assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de qua-
litat arquitectònica i urbanística.
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2. La composició i el funcionament del Consell de Qualitat Arquitectònica i Ur-
banística de Catalunya s’han d’establir per reglament. Aquest Consell és presidit pel 
conseller competent en matèria de territori, i en la seva composició s’ha de garantir 
que, a més de l’Administració de la Generalitat i els ens locals, hi siguin representa-
des les diferents disciplines professionals que participen en el procés arquitectònic 
i en la planificació urbanística i les relacionades amb el patrimoni construït,, i s’ha 
de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones.

3. Són funcions del Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya:
a) Assessorar i informar el Govern sobre les matèries relacionades amb la qua-

litat arquitectònica i urbanística, especialment amb relació a les finalitats que esta-
bleix aquesta llei.

b) Emetre els informes en els àmbits singulars o d’especial interès per llur va-
lor històric, artístic, social, paisatgístic i ambiental que s’estableixin per reglament.

c) Proposar els criteris i continguts tècnics en matèria de qualitat arquitectònica 
que han de tenir en compte els òrgans competents en la gestió i la contractació ad-
ministrativa de les obres arquitectòniques.

d) Fer els informes d’avaluació anual dels resultats i les propostes d’actuació per 
a l’aplicació d’aquesta llei i el compliment de les seves finalitats.

e) Proposar les millores en les actuacions i, si escau, les modificacions normati-
ves necessàries per al compliment de les finalitats d’aquesta llei.

f) Assessorar i proposar els Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del 
Patrimoni Construït.

g) Proposar continguts formatius sobre l’arquitectura en els estudis universitaris 
i la resta de nivells del sistema educatiu pel que fa a la seva incidència en l’entorn 
urbà i social.

h) Proposar actuacions per al foment de la recerca tècnica i la innovació en l’àm-
bit de la qualitat arquitectònica.

i) Recomanar línies d’ensenyament per a millorar els estudis en matèria arqui-
tectònica en les escoles universitàries de les diverses titulacions que intervenen en 
el procés arquitectònic.

Article 10. Organismes consultius de qualitat arquitectònica de les 
administracions locals
1. Les administracions locals de Catalunya, per a desenvolupar els objectius de 

qualitat arquitectònica definits per aquesta llei, poden crear organismes consultius 
de qualitat arquitectònica i urbanística. En la composició d’aquests organismes hi 
han d’estar representats els diferents àmbits professionals i empresarials que hi par-
ticipen o que estan relacionats amb el procés arquitectònic, l’urbanisme i el patri-
moni construït, i s’ha de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones. Els 
municipis de menys de vint mil habitants poden sol·licitar als consells comarcals la 
creació d’organismes consultius de qualitat arquitectònica.

2. Els organismes consultius de qualitat arquitectònica i urbanística de les ad-
ministracions locals, en els supòsits determinats en el planejament urbanístic gene-
ral que estableix l’article 7.4.a, han d’emetre, amb caràcter previ a l’atorgament de 
la llicència urbanística, un informe preceptiu amb relació a les mesures concretes 
que s’hi determinen referents a la qualitat arquitectònica per a l’execució d’obres de 
nova construcció d’edificis, de rehabilitació o reforma que n’alteri la configuració 
arquitectònica, i que requereixin un projecte tècnic de conformitat amb la legislació 
en aquesta matèria. Aquest informe s’ha de sol·licitar i s’ha d’emetre simultàniament 
als informes tècnics municipals. Si aquest informe no s’emet en el termini previst, 
es poden continuar les actuacions per a l’atorgament de la llicència.

Fascicle tercer
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Capítol III. Normes complementàries a la contractació

Secció 1. Disposicions generals

Article 11. La contractació del procés arquitectònic i dels instruments 
de planejament urbanístic
1. Als efectes del que disposa aquest capítol, s’entén per procés arquitectònic 

el procediment complex i complet referit a la planificació, la projecció, la direcció 
d’obra, la direcció d’execució de l’obra i l’execució de les edificacions i la urbanitza-
ció d’espais públics que, partint dels objectius de qualitat arquitectònica que l’ha de 
presidir, requereix un desenvolupament pluridisciplinari i coherent amb els requisits 
exigits, d’acord amb els objectius i els criteris de solució fixats per l’òrgan de con-
tractació d’aquest procés.

2. S’entén per instruments de planejament urbanístic els plans i els programes 
amb els continguts que fixa la legislació urbanística.

Article 12. Subjectes obligats i modalitats de contractació
1. Els ens, organismes i entitats que integren el sector públic de Catalunya sub-

jectes a la legislació sobre contractes del sector públic han de contractar el procés 
arquitectònic i els instruments de planejament urbanístic d’acord amb l’esmentada 
legislació, amb les especificitats que determina aquest capítol per a les modalitats 
següents:

a) Concursos d’idees d’arquitectura i de planejament urbanístic.
b) Contractació de serveis del procés arquitectònic.
c) Contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra i con-

cessió de construcció i explotació d’obra del procés arquitectònic.
d) Contractació de la redacció dels instruments de planejament urbanístic i dels 

projectes d’urbanització.
2. Resten subjectes a les especificitats determinades per aquest capítol els con-

tractes dels apartats b, c i d que requereixen un projecte d’edificació de nova cons-
trucció, rehabilitació o reforma definit per la legislació en matèria d’ordenació de 
l’edificació amb un valor estimat del contracte igual o superior als 60.000 euros. 
Igualment resten subjectes a les determinacions d’aquest capítol els contractes es-
mentats, amb un valor estimat inferior, si l’òrgan de contractació, atenent llur singu-
laritat i rellevància, així ho resol de manera motivada.

Article 13. [sense contingut]

Article 14. Criteris de valoració
1. El Govern, a proposta del Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de 

Catalunya i amb els informes previs de la Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa i de la Comissió de Govern Local de Catalunya, ha d’aprovar mitjançant 
acord criteris orientatius referents a:

a) Els criteris de valoració de les proposicions tècniques que incorporen valors 
inherents a l’arquitectura i que permetin determinar quina és l’oferta més avantatjo-
sa sota els principis de no-discriminació i objectivitat, i sempre que aquests criteris 
estiguin directament vinculats a l’objecte del contracte.

b) Els valors orientatius, a partir dels de referència de mercat publicats, del preu 
estimat dels diferents contractes de serveis relacionats amb el procés arquitectònic i 
instruments de planejament urbanístic i els d’execució d’obres, per calcular el valor 
estimat per la licitació.

2. Els criteris orientatius a què fa referència l’apartat 1 s’han de tenir en comp-
te en les licitacions dels procediments de contractació del procés arquitectònic que 
estableix l’article 12.

3. Els plecs de condicions han d’incorporar clàusules socials referents als profes-
sionals i empleats dels licitadors.
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4. En tots els supòsits, dins els criteris de valoració, s’han d’incorporar els costos 
del manteniment dels edificis.

5. En el cas que per a acreditar la solvència tècnica es requereixi un control per 
l’organisme de contractació o, en nom d’aquest, per un organisme oficial o homolo-
gat que valori el compliment de les normes de garantia de la qualitat, es pot exigir 
la presentació de les certificacions que estableix la legislació de contractes del sec-
tor públic.

Article 15. Composició i regles de funcionament dels jurats
1. La composició dels jurats dels concursos d’idees i dels concursos de projectes 

dels contractes dels serveis del procés arquitectònic i dels instruments de planeja-
ment urbanístic ha de propiciar la presència pluridisciplinària dels experts profes-
sionals que garanteixin l’assoliment dels objectius qualitatius d’aquesta llei, de con-
formitat amb la legislació en matèria de contractes del sector públic, i, en tots els 
supòsits, s’ha de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones.

2. Almenys un terç dels que han de participar en els jurats dels procediments 
de concursos d’idees o de concursos de projectes del procés arquitectònic i dels 
instruments de planejament urbanístic s’han d’escollir, de manera aleatòria, entre 
els professionals acreditats i inclosos, a aquest efecte, en les borses establertes pels 
col·legis o les associacions professionals i previstes en la legislació corresponent en 
aquesta matèria. En aquest sentit, la selecció dels jurats ha de seguir els principis 
de professionalitat, especialitat, relació amb l’objecte del contracte, imparcialitat i 
independència.

3. Cal preveure la retribució o les dietes que corresponguin als membres dels 
jurats a què fa referència l’apartat 2, de conformitat amb el procediment que es de-
termini per reglament.

4. La composició dels jurats que participen en els concursos d’idees i de projec-
tes s’ha de fer pública de conformitat amb el que estableix la normativa de contrac-
tes del sector públic.

5. Els membres dels jurats dels concursos d’idees i de projectes del procés ar-
quitectònic i dels instruments de planejament urbanístic estan subjectes al mateix 
règim d’incompatibilitats, abstenció i recusació establert per la normativa per a les 
autoritats i el personal al servei de les administracions públiques que intervenen en 
els procediments de contractació.

Article 16. Transparència i publicitat de la contractació del procés 
arquitectònic i dels instruments de planejament urbanístic
Les actes dels jurats que intervenen en els procediments de licitació són públi-

ques perquè es pugui tenir coneixement de les motivacions i els criteris que en jus-
tifiquen la decisió, i han d’incloure els vots particulars, si n’hi ha. També s’han de 
publicar les propostes gràfiques presentades i el resultat de la licitació en el portal 
de contractació pública de l’ens, organisme o entitat competent, en el Portal de la 
Transparència i en la Plataforma de serveis de contractació pública.

Article 17. Responsabilitat en la gestió dels projectes i execució de les 
obres
1. La persona responsable del contracte i el director de l’execució de l’obra han 

de vetllar perquè els valors inherents a l’arquitectura del projecte i de la seva execu-
ció determinats en el plec de prescripcions tècniques i qualsevol altre document que 
serveixi de base per a la licitació, l’adjudicació i la posterior execució dels contrac-
tes, siguin presents i respectats durant tot el procés d’execució del servei de redacció 
del projecte i de l’execució de les obres.

2. En els contractes d’obres, les facultats que corresponen a la persona responsa-
ble del contracte, de conformitat amb la normativa de contractes del sector públic, 
s’entenen sens perjudici de les funcions i responsabilitats específiques i indepen-
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dents que corresponguin al director de l’obra i al de l’execució de l’obra, i si escau, 
al coordinador de seguretat, de conformitat amb les competències pròpies assigna-
des per la legislació d’ordenació de l’edificació, sens perjudici de la coordinació i la 
col·laboració de tots els professionals amb relació al compliment dels valors definits 
per l’article 2.

Secció 2. Especificitats de les modalitats de contractació

Article 18. Especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura i de 
planejament urbanístic
1. Els concursos d’idees d’arquitectura i planejament urbanístic només es poden 

convocar quan sigui necessari disposar d’idees o propostes per a orientar la decisió 
del sector públic de Catalunya d’intervenir en les situacions territorials en què l’as-
sumpció de diferents valors i supòsits alternatius de disseny pot conduir a resultats 
molt diferents entre si.

2. Els concursos d’idees d’arquitectura i de planejament urbanístic s’han de lici-
tar pel procediment de concurs de projectes amb premis o pagaments i amb inter-
venció de jurat.

3. En el supòsit en què els ens, organismes i entitats que integren el sector públic 
de Catalunya vulguin contractar els serveis de redacció del projecte, han de convo-
car una licitació pública. Excepcionalment i per raó de les especificitats del projec-
te, l’òrgan de contractació pot optar motivadament per la contractació de serveis de 
redacció del projecte i, si escau, de la direcció de les obres, de conformitat amb les 
especificacions de l’article 19.1, mitjançant un procediment negociat amb la persona 
guanyadora del concurs d’idees, sempre que aquesta modalitat estigui explícitament 
prevista en les bases de la convocatòria del concurs. Si el concurs té diversos gua-
nyadors, se’ls ha de convidar a tots a participar en la negociació.

4. Les bases de la convocatòria del concurs de projectes han d’establir els re-
queriments, les característiques i les escales de representació per a il·lustrar adequa-
dament la idea projectada per cada participant, han de determinar els premis o gra-
tificacions i han d’especificar les previsions sobre els drets de propietat intel·lectual. 
La documentació sol·licitada als participants ha d’ésser proporcional a l’objecte del 
concurs d’idees i s’han d’establir els mecanismes adequats per a simplificar-ne els 
tràmits de lliurament.

5. Els projectes d’idees que resultin guanyadors del concurs i els documents que 
hi adjuntin poden ésser utilitzats en processos de participació ciutadana.

6. A l’efecte de la constitució del jurat en els concursos d’idees d’arquitectura i 
de planejament urbanístic, prevista en la legislació de contractes del sector públic, 
s’han de nomenar fins a cinc professionals de notòria competència, de conformitat 
amb les determinacions de l’article 15.

Article 19. Especificitats de la contractació dels serveis del procés 
arquitectònic
1. En la contractació dels serveis del procés arquitectònic per part del sector pú-

blic de Catalunya, la redacció de projectes i la direcció de les obres es pot licitar 
potestativament de manera conjunta.

2. La licitació s’ha d’efectuar amb la modalitat de concurs de projectes restrin-
git a un nombre limitat de participants i amb intervenció de jurat, amb la posterior 
contractació del servei de redacció del projecte, i si escau de direcció de les obres, 
mitjançant un procediment negociat amb la persona o persones guanyadores del 
concurs de projectes. Per tal de seleccionar prèviament els participants en el concurs 
de projectes, les bases del concurs i l’anunci de licitació han d’establir criteris clars 
i no discriminatoris per a la selecció dels participants en el concurs de projecte, te-
nint en consideració, entre altres, els coneixements tècnics, l’eficàcia, l’experiència, 
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la fiabilitat dels professionals i de les empreses participants, i la formació en estudis 
o coneixements específics vinculats amb l’objecte del contracte.

2 bis. Es pot establir un nombre mínim o màxim de participants, en general o per 
modalitats, segons cada criteri de selecció, amb la finalitat de propiciar una partici-
pació diversificada que, en tots els casos, ha de permetre que el nombre d’empreses 
o professionals candidats sigui suficient per a garantir la competència.

3. Els plecs de la contractació dels serveis del procés arquitectònic:
a) Poden establir diferents fases per a la redacció dels diferents tipus de projectes 

i han d’establir el calendari d’execució corresponent.
b) Han d’introduir, per a la valoració de les proposicions més avantatjoses, a més 

dels aspectes econòmics, criteris de valoració que incorporin els valors inherents a 
l’arquitectura sempre que estiguin vinculats a l’objecte del contracte. Aquests crite-
ris de qualitat arquitectònica han de rebre sempre una valoració predominant amb 
relació a la puntuació total determinada en els plecs de clàusules administratives.

c) Han d’incorporar una previsió relativa a la manera de compensar parcialment 
o íntegrament els licitadors convidats en el procediment restringit que no hagin re-
sultat adjudicataris en proporció als requeriments exigits per a la proposta en el plec 
de clàusules.

4. El jurat, que s’ha de constituir a l’efecte de puntuar els aspectes valorables 
mitjançant judicis de valor no valorables amb criteris automàtics, es regeix pel que 
disposa l’article 15.

Article 20. Especificitats relatives a l’admissibilitat de variants o millores 
del projecte arquitectònic en els contractes d’obres
1. L’òrgan de contractació pot establir, en els plecs de clàusules administratives 

particulars del contracte per a l’execució de l’obra, la possibilitat que les empreses li-
citadores presentin, d’acord amb el que estableix la normativa sobre contractació del 
sector públic, variants o millores en relació amb els valors inherents a l’arquitectura.

2. L’empresa adjudicatària, en el termini i amb les condicions que determini el 
plec de clàusules administratives particulars, ha de presentar el projecte de les va-
riants o les millores ofertes perquè sigui supervisat i, si escau, aprovat. Per a l’apro-
vació de les variants o les millores ofertes cal sol·licitar un informe a les empreses o 
els professionals redactors del projecte arquitectònic. El termini de l’adjudicació en 
cap cas ha de patir variacions com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte.

Article 21. Especificitats de la contractació conjunta de l’elaboració 
del projecte i l’execució de l’obra, i de la concessió de la construcció i 
explotació d’obra del procés arquitectònic
1. La contractació conjunta de redacció del projecte i execució de l’obra té caràc-

ter excepcional i només es pot admetre en els supòsits que estableix la legislació de 
contractació del sector públic.

2. En els casos a què es refereix l’apartat 1, els ens, organismes i entitats que inte-
gren el sector públic de Catalunya subjectes a la legislació sobre contractació públi-
ca han de redactar una memòria justificativa que especifiqui, a més dels motius que 
justifiquen l’adopció d’aquesta modalitat, els requeriments i criteris de qualitat ar-
quitectònica que s’han de considerar en el procediment d’adjudicació del contracte. 
En aquests supòsits, en els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècni-
ques i qualsevol altre document que serveixi de base per a la licitació, l’adjudicació i 
la posterior execució dels contractes, s’ha d’establir com a obligació de l’adjudicatari 
la necessària coordinació i col·laboració entre el redactor del projecte arquitectònic 
i el director de les obres.

3. Els plecs de clàusules tècniques, els avantprojectes i qualsevol altra documen-
tació que serveixi de base per a la licitació, l’adjudicació i la posterior execució dels 
procediments de concessió de la construcció i explotació d’obra del procés arqui-
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tectònic, han d’incorporar els requeriments i criteris de qualitat arquitectònica que 
s’han de considerar en el procediment de licitació.

Article 22. Especificitats de la contractació de la redacció dels 
instruments de planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització
En els procediments de contractació, oberts o restringits, relatius a la redacció de 

projectes d’instruments de planejament urbanístic o de projectes d’urbanització s’ha 
d’atendre, a més dels aspectes econòmics, els criteris vinculats als definits per l’ar-
ticle 2. Aquests criteris de qualitat arquitectònica s’han de valorar de manera pre-
dominant sobre el valor total determinat en els plecs de clàusules administratives.

Disposició transitòria. Expedients de contractació
Les especificitats en matèria de contractació que estableix aquesta llei no són 

aplicables als expedients de contractació iniciats abans que hagi entrat en vigor.

Disposicions finals

Primera. Efectes de la Llei sobre els col·lectius professionals
Aquesta llei no implica en cap cas ni reserva d’activitat, ni ampliació o restricció 

de competències a cap col·lectiu professional, ni altera les atribucions que les lleis 
vigents els confereixen.

Segona. Adaptació dels límits dels supòsits de contractació del servei 
del procés arquitectònic
S’habilita el Govern per a adaptar a la baixa el límit establert per l’article 12.2 

per a determinar els supòsits de contractes dels serveis del procés arquitectònic sub-
jectes a aquesta llei.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas i Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Article 5. Disposició general
Addició de nous articles
Esmena 30
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’un nou article 5 bis amb el següent redactat:

Article 5 bis. Deure en l’actuació de les administracions públiques de Catalunya
1. En el compliment dels deures previstos en aquesta llei, les administracions pú-

bliques de Catalunya vetllaran per no imposar restriccions o limitacions al principi 
d’unitat de mercat que puguin perjudicar els professionals de l’arquitectura i procu-
raran promoure l’interoperabilitat dels serveis i prestacions oferts per aquests.

Article 6. Divulgació de l’arquitectura per part de les administracions 
públiques
Esmena 31
GP de Ciutadans (7)
De modificació de l’article 6 que a passa a tenir el següent redactat:

Article 6. Divulgació de l’arquitectura per part de les administracions
Públiques i promoció dels arquitectes
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar actuacions en 

l’àmbit de la recerca i en el del debat propi de l’arquitectura.
2. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures següents:
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a) Promoure l’ensenyament de l’arquitectura, del patrimoni construït i dels as-
pectes que tenen incidència en la qualitat de vida de les persones.

b) Promoure, mitjançant la cooperació i la col·laboració amb les restants admi-
nistracions públiques d’Espanya, la promoció internacional dels arquitectes i les 
seves creacions.

c) Promoure la innovació i el coneixement de l’arquitectura mitjançant la recer-
ca, la formació i a divulgació.

Article 8. Premi Catalunya d’Arquitectura
Esmena 46
GP de Ciutadans (9)
De modificació de l’article 8 que a passa a tenir el següent redactat:

Article 8. Premi d’Arquitectura internacional de Catalunya
1. Es crea el Premi d’Arquitectura internacional de Catalunya amb l’objectiu de 

reconèixer les millors aportacions d’abast internacional a l’arquitectura amb relle-
vància, al procés de creació arquitectònica i a la qualitat arquitectònica.

2. El Govern ha d’establir reglamentàriament el règim jurídic, la periodicitat, la 
dotació econòmica i els aspectes específics de la convocatòria del Premi Catalunya 
d’Arquitectura, tot tenint en compte les recomanacions vinculants que el Parlament 
de Catalunya li faci.

Apartat 1
Esmena 49
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 1, de l’article 8

1. Es crea el Premi Catalunya de Qualitat Arquitectònica amb l’objectiu de reco-
nèixer les millors aportacions a l’arquitectura, al procés de creació arquitectònica i 
a la qualitat arquitectònica.

Addició de nous apartats
Esmena 50
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició d’un nou apartat 1 bis, a l’article 8

[...] arquitectònica i a la qualitat arquitectònica.
1 bis. Es crea una variant jove del Premi Catalunya de Qualitat Arquitectònica, 

adreçat a joves projectistes.
2. El Govern ha d’establir reglamentàriament [...].

Apartat 2
Esmena 52
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
De modificació de l’apartat 2, de l’article 8

2. El Govern ha d’establir reglamentàriament el règim jurídic, la periodicitat, la 
dotació econòmica i els aspectes específics de la convocatòria del Premi Catalunya 
de Qualitat Arquitectònica.

Addició de nous articles
Esmena 53
GP de Catalunya Sí que es Pot (37)
D’addició d’un nou article 8 bis

Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge
El Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge constituït el 2010 

com òrgan consultiu en temes de qualitat arquitectònica assumirà les noves funcions 
relacionades amb els continguts d’aquesta llei:
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a) Assessorar i informar el Govern sobre les matèries relacionades amb la qualitat 
arquitectònica i especialment en relació amb les finalitats que estableix aquesta Llei.

b) Emetre els informes en els àmbits singulars o d’especial interès pel seu va-
lor històric, artístic, social, paisatgístic i ambiental que s’estableixin reglamentà-
riament.

c) Proposar els criteris i continguts tècnics en matèria de qualitat arquitectònica 
que han de tenir en compte els òrgans competents de la gestió i contractació admi-
nistrativa de les obres arquitectòniques.

d) Realitzar els informes d’avaluació anual dels resultats i les propostes d’actua-
ció per al compliment de les finalitats d’aquesta Llei i de la seva aplicació.

e) Proposar les millores en les actuacions, i si escau, les modificacions normati-
ves necessàries per al compliment de les finalitats d’aquesta llei.

f) Assessorar i proposar el Premi Catalunya en l’àmbit de l’Arquitectura i del 
Patrimoni construït.

g) Proposar continguts formatius sobre la qualitat arquitectònica i la sostenibili-
tat en l’ensenyament universitari i escolar pel que fa a la seva incidència en l’entorn 
urbà i social.

h) Proposar actuacions per al foment de la recerca tècnica i la innovació en l’àm-
bit del procés arquitectònic.

i) Recomanar línies d’ensenyament per a la millora dels estudis en matèria ar-
qui-tectònica en les escoles universitàries de les diverses titulacions que intervenen 
en el procés arquitectònic.

Títol de l’article
Esmena 54
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
De modificació de l’enunciat de l’article 8

Article 8. Premi Catalunya de Qualitat Arquitectònica
1. Es crea el Premi [...].

Article 9. Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya
Esmena 57
GP de Ciutadans (10)
De modificació de l’article 9 que passa a tenir el següent redactat:

Article 9. Deure de les administracions públiques de Catalunya de promoure la 
participació dels professionals de l’arquitectura

1. Les administracions públiques de Catalunya hauran de promoure activament 
la participació dels professionals de l’arquitectura, les seves associacions i els seus 
col·legis professionals en condicions de neutralitat i no discriminació per tal de dur 
a terme les següents funcions:

d) Realitzar els informes d’avaluació anual dels resultats i les propostes d’actua-
ció per al compliment de les finalitats d’aquesta Llei i de la seva aplicació.

e) Proposar les millores en les actuacions, i si escau, les modificacions normati-
ves necessàries per al compliment de les finalitats d’aquesta llei.

f) Assessorar i proposar el Premi Catalunya d’Arquitectura.
g) Proposar continguts formatius sobre l’arquitectura en l’ensenyament universi-

tari i escolar pel que fa a la seva incidència en l’entorn urbà i social.
h) Proposar actuacions per al foment de la recerca tècnica i la innovació en l’àm-

bit de la qualitat arquitectònica.
i) Recomanar línies d’ensenyament per a la millora dels estudis en matèria arqui-

tectònica en les escoles universitàries.
2. En tot cas, per tal de realitzar alguna de les funcions següents, les adminis-

tracions públiques de Catalunya hauran de complir amb la normativa bàsica i de 
desenvolupament en matèria de contractació pública:
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a) Assessorar i informar a qualsevol de les administracions públiques de Cata-
lunya sobre les matèries relacionades amb la qualitat arquitectònica i especialment 
en relació amb les finalitats que estableix aquesta Llei.

b) Emetre els informes en els àmbits singulars o d’especial interès pel seu valor 
històric,

Apartat 3
Lletra F
Esmena 61
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
De modificació i addició a la lletra f, de l’apartat 3, de l’article 9

f) Assessorar i proposar el Premi Catalunya de Qualitat Arquitectònica, i la seva 
variant jove.

Article 10. Organismes consultius de qualitat arquitectònica de les 
administracions locals
Esmena 66
GP de Ciutadans (11)
De supressió de l’article 10

De tot el text de l’article.

Capítol 3. Normes complementàries a la contractació
Títol del capítol
Esmena 71
GP de Ciutadans (12)
De modificació del títol del capítol 3 que passa a tenir el següent redactat:

Capítol 3. Normes relatives a la contractació pública

Secció 1. Disposicions generals
Article 11. La contractació de la creació arquitectònica
Esmena 73
GP de Ciutadans (13)
De modificació de l’article 11 que passa a tenir el següent redactat:

Article 11. La contractació en el camp de l’arquitectura
1. En el camp de l’arquitectura, i d’acord amb la normativa bàsica, serà aplica-

bles algun dels procediments següents:
a. Els concursos de projectes organitzats en el marc d’un procediment d’adjudi-

cació d’un contracte de serveis.
b. Concursos de projectes amb premis o pagaments als participants.
c. Procediments previstos a la normativa bàsica per l’adjudicació de contracte 

de serveis.
d. Procediments previstos a la normativa bàsica per l’adjudicació de contracte 

d’obra.
2. En relació a l’apartat anterior i d’acord amb el previst a la normativa bàsica, 

s’aplicaran els procediments d’adjudicació de forma que es garanteixi la concurrèn-
cia efectiva dels diferents participants del concurs.

Article 12. Subjectes obligats i modalitats de contractació
Esmena 76
GP Socialista (8)
De supressió de l’article 12.
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Esmena 78
GP de Ciutadans (14)
De modificació de l’article 12 que passa a tenir el següent redactat:

Article 12. Subjectes obligats
1. Tant les administracions públiques de Catalunya com els ens, organismes i 

entitats que integren el seu respectiu sector públic hauran de realitzar la contracta-
ció pública en el camp de l’arquitectura segons el previst en aquesta i, en tot cas, de 
conformitat amb la normativa bàsica.

Article 13. Compliment dels valors inherents a l’arquitectura
Esmena 83
GP de Ciutadans (15)
D’addició de l’article 13

Article 13. Possibilitat d’incorporar criteris arquitectònics com a criteris quali-
tatius de valoració

1. De conformitat amb la normativa bàsica, els Plec de condicions, i qualsevol 
altre document que serveixi de base per a la licitació adjudicació i posterior exe-
cució dels contractes, relatius a les modalitats de contractació a què fa referència 
aquesta llei han de respondre a criteris tècnics i econòmics objectius.

2. De conformitat amb el previst a la normativa bàsica, dintre dels criteris tèc-
nics es podran incloure estàndards qualitatius que relacionin la qualitat del pro-
ducte amb el seu preu corresponent, tot basant-se en criteris estètics, funcionals, 
d’accessibilitat, de disseny universal o per a tot tipus d’usuaris, fomentant les carac-
terístiques socials, ambientals e innovadores, que en últim terme promoure alguns 
dels valors i criteris de qualitat arquitectònica.

Article 14. Criteris de valoració
Esmena 84
GP Socialista (10)
De supressió de l’article 14

Esmena 86
GP de Ciutadans (16)
De modificació de l’article 14 que passa a tenir el següent redactat:

Article 14. Criteris de valoració
1. De conformitat amb el previst a la normativa bàsica, el Govern de la Generali-

tat, tenint en compte les al·legacions o informes que els professionals de l’arquitectu-
ra, les seves associacions professionals o col·legis, podrà aprovar, mitjançant acord 
instruccions, i recomanacions referents a:

a) estàndards qualitatius que relacionin la qualitat del producte amb el seu preu 
corresponent, tot basant-se en criteris estètics, funcionals, d’accessibilitat, de dis-
seny universal o per a tot tipus d’usuaris, fomentant les característiques socials, am-
bientals e innovadores, que en últim terme promoure alguns dels valors i criteris de 
qualitat arquitectònica, sota els principis de no discriminació i objectivitat, i sempre 
que aquests estàndards estiguin directament vinculats amb l’objecte del contracte.

b) procediments per a la determinació dels valors orientatius per calcular el pres-
supost de licitació dels contractes de serveis per a la redacció de projectes i instru-
ments de planejament urbanístic i els d’execució d’obres.
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Article 15. Composició i regles de funcionament dels jurats i comitès 
d’experts i expertes
Esmena 93
GP de Ciutadans (17)
De modificació de l’article 15 que resta redactat de la següent manera:

Article 15. Composició i regles de funcionament dels jurats
1. El jurat ha d’estar format pel nombre de membres establerts en les bases del 

concurs.
En els concursos de projectes no hi haurà intervenció de l’òrgan de contractació. 

Totes aquelles funcions administratives o d’una altra índole no atribuïdes específi-
cament al Jurat seran realitzades pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.

2. El jurat estarà format per persones físiques independents dels participants en 
el concurs de projectes.

3. Quan s’exigeixi una qualificació professional específica per participar en un 
concurs de projectes, almenys un terç dels membres del jurat ha de tenir aquesta 
qualificació o una altra equivalent.

4. El jurat adoptarà les seves decisions o dictàmens amb total autonomia i in-
dependència, sobre la base de projectes que li seran presentats de forma anònima, 
i atenent únicament als criteris indicats en l’anunci de licitació del concurs i en els 
esmentats en l’article anterior.

A aquests efectes, s’entén per projectes presentats de forma anònima aquells en 
què no només no figuri el nom del seu autor, sinó que a més no continguin dades o 
indicis de qualsevol tipus que permetin conèixer directa o indirectament la identitat 
de l’autor o autors del mateix.

5. El jurat farà constar en un informe, signat pels seus membres, la classificació 
dels projectes, tenint en compte els mèrits de cada projecte, juntament amb les seves 
observacions i qualssevol aspectes que requereixin aclariment.

6. S’ha de respectar l’anonimat fins que el jurat emeti el seu dictamen o decisió.
7. En el cas que sigui necessari, els participants podran respondre a preguntes que 

el jurat hagi inclòs en l’acta per tal d’aclarir qualsevol aspecte dels projectes, s’ha 
d’estendre una acta completa del diàleg entre els membres del jurat i els participants.

8. Coneguda la decisió o el dictamen del jurat i tenint en compte el contingut de 
la classificació, i de l’acta a què es refereix l’article anterior, l’òrgan de contractació 
procedirà a l’adjudicació del concurs de projectes, que haurà de ser motivada si no 
s’ajusta a la proposta o propostes del jurat.

9. Els premis i els pagaments que, si escau, s’haguessin establert en les bases del 
concurs, s’abonaran de conformitat amb el previst a la normativa bàsica, explicant 
els terminis fixats en ell a partir que l’adjudicació sigui notificada.

A aquests efectes, en l’expedient de despesa s’acreditarà la cobertura financera 
necessària per poder fer front a aquests premis o pagaments.

Article 17. Responsabilitat en la gestió dels projectes i execució de les 
obres
Esmena 100
GP de Ciutadans (18)
De modificació de l’article 17 que resta redactat de la següent manera:

Article 17. Responsabilitat en la gestió dels projectes i execució de les obres
1. La persona responsable del contracte i el director de l’execució de l’obra han 

de vetllar perquè els estàndards qualitatius que relacionin la qualitat del producte 
amb el seu preu corresponent, tot basant-se en criteris estètics, funcionals, d’acces-
sibilitat, de disseny universal o per a tot tipus d’usuaris, fomentant les característi-
ques socials, ambientals i innovadores del projecte i de la seva execució determinats 
en el plec de prescripcions tècniques i qualsevol altre document que serveixi de base 
per a la licitació, adjudicació i posterior execució dels contractes, estiguin presents 
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i siguin respectats durant tot el procés d’execució del servei de redacció del projecte 
i de l’execució de les obres.

2. En els contractes d’obres les facultats que, de conformitat amb la normativa 
de contractes del sector públic, corresponen a la persona responsable del contracte, 
s’entenen sense perjudici de les que corresponguin a la persona responsable de la 
direcció de l’obra i de la persona responsable de la direcció de l’execució, de con-
formitat amb les competències pròpies assignades per la legislació d’ordenació de 
l’edificació.

Article 18. Especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura
Esmena 103
GP de Ciutadans (19)
De supressió de l’article 18

De tot el text de l’article.

Article 19. Especificitats de la contractació dels serveis del procés de 
creació arquitectònica
Esmena 110
GP de Ciutadans (20)
De supressió de l’article 19

De tot el text de l’article.

Article 20. Especificitats en els contractes d’obres relatives a 
l’admissibilitat de variants o millores del projecte arquitectònic
Esmena 125
GP de Ciutadans (21)
De supressió de l’article 20

De tot el text de l’article.

Article 21. Especificitats de la contractació conjunta de l’elaboració 
del projecte i l’execució de l’obra, i de la concessió de la construcció i 
explotació d’obra de creació arquitectònica
Esmena 127
GP de Ciutadans (22)
De supressió de l’article 21

De tot el text de l’article.

Article 22. Especificitats de la contractació de la redacció dels 
instruments de planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització
Esmena 132
GP de Ciutadans (23)
De supressió de l’article 22

De tot el text de l’article.

Títol de la llei
Esmena 171
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De modificació del títol de la llei

Projecte de llei de la qualitat del procés arquitectònic.

Esmena 172
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació del títol del Projecte de llei

Projecte de llei de foment de la qualitat arquitectònica.
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Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
200-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP CUP-CC; GP JS; GP Cs; GP PPC; GP CSP (reg. 62561; 62650; 
62652; 62681; 62719).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.06.2017 al 23.06.2017).
Finiment del termini: 26.06.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció
202-00049/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CUP-CC; GP PPC; GP CSP (reg. 63034; 63039; 
63078; 63123; 63211).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 23.06.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit 
del consum
202-00058/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 60502; 61169; 62481; 62522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 60502)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, 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 derogació de les multes lin-
güístiques en l’àmbit del consum (tram. 202-00058/11).

Esmena 1
GP Socialista
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 61169)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 113 
i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum 
(tram. 202-00058/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 62481)

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, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de derogació de les mul-
tes lingüístiques en l’àmbit del consum (tram. 202-00058/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62522)

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de derogació de les 
multes lingüístiques en l’àmbit del consum (tram. 202-00058/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 
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Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
202-00059/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 59439; 59544; 60503; 62482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 59439)

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

es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei d’estabili-
tat pressupostària (tram. 202-00059/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 59544)

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei d’estabilitat pressupos-
tària (tram. 202-00059/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 60503)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei d’estabilitat pressupostària 
(tram. 202-00059/11).
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Esmena 1
GP Socialista
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 62482)

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, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei d’estabilitat pressupos-
tària (tram. 202-00059/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la 
llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
202-00060/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP PPC; GP CSP (reg. 63035; 63038; 63124; 63212).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.06.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de condemna de l’acció del grup juvenil Arran 
al monestir de Montserrat
250-00992/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63056)

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

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
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esmenes a la Proposta de resolució de condemna de l’acció del grup juvenil Arran 
al monestir de Montserrat (tram. 250-00992/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

El Parlament de Catalunya lamenta l’acció de l’organització juvenil de l’Esquerra 
Independentista Arran del dia 26 d’abril de 2017 al Santuari de Montserrat i l’insta a 
respectar els sentiments religiosos de la ciutadania. El Parlament reitera que l’exer-
cici del dret a la llibertat d’expressió és i ha de ser compatible amb el respecte a la 
diversitat de creences i conviccions ètiques i filosòfiques de les persones.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit econòmic
250-00997/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63062 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63062)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió del punt 1

1. Presentar al Parlament un informe, en el termini màxim de dos mesos des de 
l’aprovació d’aquesta Moció, sobre l’estat actual i les previsions de desenvolupament 
del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. Aquest 
informe haurà d’incloure les previsions del Govern en relació amb la possible de-
manda dels expropietaris dels terrenys, que han anunciat una reclamació contra el 
Govern per obtenir una compensació per l’important increment del seu valor un cop 
aprovat el nou Pla Director Urbanístic del CRT.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Fer el seguiment, a través dels òrgans competents, de la realitat econòmica i 
financera de les cooperatives agràries de Catalunya amb secció de crèdit per ava-
luar la seva solvència i liquiditat a partir de la informació periòdica de què disposen 
i d’acord amb la normativa vigent.
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona relatives a residències per a gent gran i a centres 
d’atenció a infants
250-01000/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63071 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63071)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició

1) Garantir l’adequació de la residència pública de gent gran La Mercè, de Tar-
ragona per tal de poder-ne cobrir la totalitat de les places existents.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

5) Garantir el serveis de Desenvolupament i Atenció Precoç a la Infància a les 
Terres de l’Ebre d’acord amb les necessitats territorial.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició d’un nou punt

6) Executar aquests acords respectant en tot moment els criteris establerts a la 
Programació Territorial de Serveis Socials Especialitzats 2015-2018.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit de la cultura
250-01001/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63073 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63073)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

b) Nou Museu Romà, que estigui a l’altura de la importància del patrimoni his-
tòric i arqueològic de la que va ser capital de la Hispania Citerior. Un nou museu de 
nova planta que esdevingui un referent cultural digne de la importància històrica de 
la ciutat, ubicat definitivament a l’antiga Tabacalera.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

c) Ruta dels Primers Cristians, que ha de servir per fer valer i posar a l’abast de 
la ciutadania la Necròpolis Paleocristiana i altres punts d’interès a la demarcació per 
a la difusió de la història i la cultura del Cristianisme a Catalunya.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

e) Recuperar i fer valer els diferents monuments i les restes arqueològiques de 
Tàrraco al terme municipal de Tarragona i a tota la demarcació i posar a l’abast del 
públic en general el seu coneixement mitjançant rutes turístiques amb guies espe-
cialitzats.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en els àmbits la pesca, el sector agroalimentari i el 
medi ambient
250-01003/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63052 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63052)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Seguir col·laborant activament amb les organitzacions de productors dels sec-
tors pesquer i agroalimentari en la promoció de productes de proximitat, per tal que 
siguin reconeguts pels consumidors com a productes de primera qualitat. Aquestes 
campanyes de promoció haurien de referir-se a productes de qualitat contrastada 
com ara el peix blau i la gamba de Tarragona, la galera de Cambrils, els musclos i 
els arrossos del Delta, la cirera de Miravet, l’oli d’oliva de Siurana i del Montsant, 
els vins del Priorat, el Montsant, la Terra Alta, la Conca de Barberà i Tarragona, i 
en general els principals productes pesquers i agroalimentaris de primera qualitat 
del territori.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Seguir defensant mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, el 
finançament de les parades biològiques per Catalunya, davant del MAPAMA.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 5

5. Impulsar per part de l’Agència Catalana de l’Aigua les actuacions ja previstes 
al Programa de Mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Ca-
talunya en relació amb la millora dels espais fluvials de la conca del riu Francolí.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 6

6. Col·laborar amb l’Ajuntament de Tarragona en la conservació i millora de 
l’anella verda de la ciutat de Tarragona en el marc de les competències respectives.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació del punt 7

7. Mantenir la tendència iniciada en els pressupostos de 2017 per a la millora del 
manteniment i la conservació del Parc Natural dels Ports dedicant-hi els recursos 
necessaris en el procés d’execució pressupostària.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació del punt 8.2

8.2. Mantenir el compromís a l’hora de compensar els principals perjudicats per 
l’aplicació de mesures de control de la plaga, agricultors i regants.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí (7)
De modificació del punt 8.3

8.3. Mantenir la dotació pressupostària destinada a la lluita contra el caragol 
poma i seguir treballant per aconseguir el màxim cofinançament.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí (8)
De modificació del punt 8.4

8.4. Continuar oferint la comunicació permanent amb totes les administracions 
per tal de millorar el control de la plaga a l’àmbit del riu Ebre.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí (9)
De modificació del punt 8.6

8.6. Continuar impulsant la difusió i el coneixement de la plaga, els seus riscos i 
l’esforç que es fa per al seu control, al conjunt de la societat i, especialment, als ha-
bitants i agricultors del Delta de l’Ebre com també als seus visitants.

Proposta de resolució sobre la violació de l’ordre democràtic a 
Veneçuela
250-01015/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63067)

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

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Proposta de resolució sobre la violació de l’ordre democràtic a Vene-
çuela (tram. 250-01015/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya mostra una profunda preocupació pels episodis de 
violència de Veneçuela i insta al Govern de la Generalitat a transmetre al Govern 
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espanyol la seva preocupació pel deteriorament democràtic que viu el país i li de-
mani al Govern de la República Bolivariana de Veneçuela que garanteixi la inde-
pendència de les seves institucions, així com la seguretat personal i jurídica de tots 
els seus habitants.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. El Parlament de Catalunya manifesta la voluntat de fer prevaldre les garanties 
democràtiques, el respecte als Drets Humans, així com un funcionament imparcial 
de la justícia en tots els procediments, especialment aquells vinculats a qüestions 
polítiques i que es trobi una solució pacífica el més ràpid possible.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern a col·laborar amb aquelles entitats 
que tant a Veneçuela com a Catalunya treballen per trobar una solució pacífica al 
conflicte, i per pal·liar els efectes de la situació actual.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-01019/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63076 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63076)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

3. Mitjançant el Departament de Cultura, i en funció de la disponibilitat pressu-
postària, destinar més recursos a les orquestres de Catalunya als pressupostos 2018.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

4. Afavorir, intermediar i intentar fer possible, amb els mitjans de què disposa el 
departament de Cultura, que les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Gi-
rona, destinar més recursos a les orquestres de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre la utilització sexista i com a reclam 
publicitari del cos de les dones en els esdeveniments esportius
250-01021/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63077 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63077)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició

1. Aplicar totes les mesures que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igual-
tat efectiva d’homes i dones, per a garantir el seu compliment.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i addició

3. No donar suport a cap acte esportiu, cultural o social en què es vulnerin els 
drets de les dones, des del punt de vista de la utilització sexista i de reclam publi-
citari del cos de les dones en particular. I, al mateix temps, vetllar perquè en cap 
cas es celebri un acte esportiu, cultural o social que incompleixi la llei d’igualtat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

5. Recolzar i donar suport a les entitats esportives de Catalunya en la prevenció, 
control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport.

Proposta de resolució sobre el Pla estratègic de serveis socials
250-01025/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63080 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63080)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. Fer arribar als Grups Parlamentaris, un cop debatut al Ple del Consell General 
dels Serveis Socials, un informe amb els treballs realitzats des del 2015 fins la data 
d’aprovació d’aquesta proposta de resolució en relació al II Pla Estratègic de Serveis 
Socials, incloent la informació sobre el procés participatiu que s’estigui portant a 
terme (entitats i col·lectius participants, resultat de les reunions).
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Proposta de resolució sobre l’atenció adequada a infants i joves amb 
trastorn de l’espectre autista
250-01035/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63045; 63083 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 63045)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De supressió i addició al punt 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
2. Crear unitats de referència altament Dotar als CDIAPS, CSMIJs i CSMAs dels 

recursos necessaris per tal de que esdevinguin unitats especialitzades en diagnòstic 
diferencial, atenció, investigació i docència en TEA als serveis de salut, així com 
proporcionar als professionals d’aquests serveis formació específica en TEA; aga-
fant com a punt de partida la situació actual d’aquests serveis, la multidisciplina-
rietat dels seus professionals i la pluralitat de les orientacions teòrico-pràctiques 
existents. Aquestes unitats hauran d’estar constituïdes per equips multidisciplinaris 
que treballin sota els criteris de les guies internacionals de bones pràctiques Aquests 
serveis s’hauran de coordinar amb els diferents serveis d’atenció a la població infan-
til i juvenil del territori.

Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
De supressió i addició al punt 3

3. Elaborar una cartera de serveis d’atenció a la població amb TEA que garan-
teixi la detecció precoç, el diagnòstic, l’atenció especialitzada i el suport a les famí-
lies en base a les guies internacionals de bones pràctiques la pluralitat d’abordatges 
teòrico-pràctics existents a la nostra xarxa i des dels diferents serveis i equipaments 
implicats en l’atenció als TEA (equips d’atenció primària de salut, CDIAP, CSMIJ, 
CSMA). Continuar impulsant les unitats funcionals de TEA; actualment i com a ex-
periència pilot, n’hi ha 7 en funcionament, que el proper curs s’han d’estendre a 20 
i en els propers 4 anys s’han de generalitzar al territori. Aquesta actuació està pre-
vista a la línia 2 del pla interdepartamental d’atenció a les persones amb trastorns 
mentals i addiccions.

Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
D’addició al punt 4

4. Desenvolupar programes RESPIR adreçats a les famílies de persones amb 
TEA, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present proposta 
de resolució, d’acord amb la moció 115/XI aprovada per aquest Parlament en data 
6 d’abril de 2017.

Esmena 4
GP de Ciutadans (4)
De modificació del punt 5, que resta redactat de la següent manera

5. Proporcionar acompanyament específic pels alumnes amb TEA, que hagin 
aprovat la ESO, que vulguin accedir a la Formació Professional. Incorporar l’alum-
nat amb TEA associat a discapacitat intel·lectual lleu o moderada al pla pilot dels 
Itineraris Formatius Específics (IFE) creats a partir de la llei de formació professio-
nal i desenvolupats a la proposta de Decret d’atenció educativa de l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63083)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. Revisar i actualitzar, en el termini de nou mesos, l’informe sobre El trastorn 
de l’espectre autista elaborat per l’Agència d’informació, avaluació i qualitat en salut 
publicat el 2010.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

3. Elaborar una cartera de serveis d’atenció a la població amb TEA que garan-
teixi la detecció precoç, el diagnòstic, l’atenció especialitzada i el suport a les famí-
lies en base a les guies internacionals de bones pràctiques des dels diferents serveis 
i equipaments implicats en l’atenció als TEA (equips d’atenció primària de salut, 
CDIAP, CSMIJ, CSMA). Continuar impulsant les unitats funcionals de TEA; ac-
tualment i com a experiència pilot, n’hi ha 7 en funcionament, que el proper curs 
s’han d’estendre a 16 i en els propers 4 anys s’han de generalitzar al territori. Aques-
ta actuació està prevista a la línia 2 del pla interdepartamental d’atenció a les perso-
nes amb trastorns mentals i addiccions.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

5. Estendre l’oferta educativa de perfils professionals als itineraris formatius es-
pecífics. Incorporar l’alumnat amb TEA associat a discapacitat intel·lectual lleu o 
moderada al pla pilot dels Itineraris Formatius Específics (IFE) creats a partir de la 
llei de formació professional i desenvolupats a la proposta del Decret d’atenció edu-
cativa de l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió

6. Accelerar el cobrament de les prestacions econòmiques vinculades a la llei de 
promoció de l’autonomia i atenció a la dependència per tal que les famílies puguin 
fer front a les múltiples despeses generades per les intervencions necessàries per mi-
llorar la qualitat de vida i desenvolupament dels infants amb TEA.

Proposta de resolució sobre la cobertura informativa de les sessions 
plenàries del Parlament
250-01036/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63087 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63087)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta la CCMA a: 
1) Retransmetre íntegrament, pel canal 3/24, els debats de les sessions plenàries 

del Parlament de Catalunya que siguin d’interès, d’acord amb els criteris periodístics.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició

2) Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que la sessió de control al 
govern es retransmeti per l’emissora Catalunya Informació i pel canal 3/24.

Proposta de resolució sobre l’àrea d’avaluació econòmica de les 
polítiques públiques
250-01052/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe de 
Solsona
250-01053/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre les condicions de treball del servei de 
trucades 061
250-01054/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis 
en la lluita contra l’obesitat
250-01055/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre salut mental
250-01056/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic 
ràpid de càncer a tots els tipus de càncer i a tot el territori
250-01057/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre la seguretat al barri de la Florida de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-01058/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-01059/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis que presta el 
Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família
250-01061/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Vallcarca, de 
Barcelona
250-01062/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.
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Proposta de resolució sobre la disposició d’un anestesista en les inter
vencions oftalmològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-01063/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
dels terrenys de l’Institut Català del Sòl
250-01064/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels 
habitatges com a mesura de transparència i contenció de preus
250-01065/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les 
clíniques del dolor
250-01066/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre la Xarxa Cervera de Transferència 
Tecnològica
250-01067/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre la regularització contractual dels 
treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística
250-01068/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre els protocols per a fer front a possibles 
casos de transfòbia en hospitals
250-01069/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.
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Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva
250-01070/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre els vehicles d’emergència de les 
associacions de defensa forestal
250-01071/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 23.06.2017 al 03.07.2017).
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Proposta de resolució sobre l’escola pública a Sant Vicenç dels Horts
250-01072/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 62085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 en defen-
sa de l’escola pública a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts han 

anunciat el tancament de l’Escola mare de Déu del Rocío a partir del proper curs. 
Aquesta escola pública té actualment un equip docent de 14 persones treballant en 
les seves instal·lacions.

Des del moment en què es va anunciar el tancament, tant les famílies com la 
direcció del centre han estat treballant activament per garantir allò que el Departa-
ment d’Ensenyament els va prometre: totes les famílies aniran a l’escola que escu-
llin en primera instància i els recursos, tant humans com materials, es mantindran 
per atendre les necessitats dels i de les alumnes del Rocío que van a altres centres.

Aquest tancament suposa que l’escola Joan Juncadella i l’escola Sant Josep tin-
dran un augment notable d’alumnes. En el cas de l’escola Joan Juncadella, aquest 
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increment serà de 29 alumnes per al curs 2017-2018 i en el cas de l’escola Sant Josep 
de 37. La qual cosa obligarà al desdoblament de línies, vàries aules amb sobreràtio, 
i a obrir nous espais en el cas del Sant Josep.

El Departament d’Ensenyament ha planificat augmentar els equips docents dels 
dos centres receptors en 10 docents (4 a l’escola Joan Juncadella i 6 a l’escola Sant 
Josep). Aquesta planificació queda molt lluny dels 14 docents que actualment són a 
l’escola Mare de Déu del Rocío.

Aquesta situació no és d’estranyar si s’examina l’evolució dels pressupostos del 
Departament d’Ensenyament des de l’any 2010. Les retallades que s’han dut a terme 
en el sistema educatiu públic no només estan originant competitivitat entre els cen-
tres públics i el tancament de línies d’escoles públiques, sinó que posa en evidència 
mancances de manteniment i d’adequació d’espais i una falta greu d’inversions en 
centres per substituir barracons i espais poc dignes per a l’educació pública.

Aquesta falta d’inversió es veu palesa en l’estat d’alguns centres de primària i 
secundària de Sant Vicenç dels Horts. En el cas dels centres de secundària, l’IES 
Frederic Mompou és el centre que més està patint aquesta manca d’inversió. Cal 
recordar que per una avaria en el sistema de calefacció, aquest centre va tancar les 
seves portes durant dos dies aquest mateix curs.

El Departament d’Ensenyament ha anunciat inversions en el sistema elèctric i la 
línia de vida d’aquest centre. Pel que fa ales instal·lacions que fan que la calefacció 
funcioni a l’institut anuncien que les faran a l’estiu. I les partides necessàries pels 
lavabos no es preveu que s’executin fins l’any 2018.

En aquest sentit, l’AMPA de l’IES Francesc Mompou, amb el suport de la Mesa 
en Defensa de l’Escola Pública de Sant Vicenç dels Horts han començat una cam-
panya de recollida de signatures on reclamen aquestes inversions pendents per part 
del Departament d’Ensenyament.

Aquest seguit de decisions preses pel Departament d’Ensenyament comporten 
desigualtat i manca d’equitat. La defensa de l’Educació Pública precisa del suport 
de tota la comunitat educativa, dels moviments socials, i dels governs locals i ajun-
taments, que ha aconseguit frenar a algunes poblacions el tancament d’escoles, així 
com aconseguir inversions de condicionament i millora per part del Departament.

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) Mantenir tots els recursos, tant humans com materials, que s’han destinat al 

curs 2016/17 a l’escola Mare de Déu del Rocío de Sant Vicenç dels Horts a les esco-
les d’acollida d’aquests alumnes i a l’EAP.

2) Garantir que no hi hagi cap nova línia escolar a Sant Vicenç dels Horts amb 
més de 25 alumnes per aula.

3) Completar les reformes urgents de l’IES Frederic Mompou abans de l’inici del 
proper curs: la instal·lació elèctrica i línia de vida, sistema de calefacció i els lavabos.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre la presència d’animals de companyia en 
el transport públic
250-01073/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 62416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre la presència d’animals de companyia al transport públic, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Renfe i Metro es 

permet el transport d’animals de companyia sempre que es compleixin unes mí-
nimes condicions, entre d’elles que la resta d’usuaris no s’hi oposin. La presèn-
cia d’animals, especialment gossos, al servei de transport públic ha esdevingut una 
imatge habitual i normalitzada.

Malauradament, aquesta normalització no és exempta de molèsties que els ani-
mals causen a altres usuaris, tot i la millor disposició dels propietaris d’aquests. Tal 
és el cas de les persones afectades per problemes respiratoris i al·lèrgics. Aquestes, 
en compartir un espai tancat amb els animals produeixen una sèrie de símptomes i 
molèsties fàcilment evitables amb una senzilla ordenació dels espais.

Per tal de poder conjugar ambdós interessos –la salut de les persones i mobilitat 
dels animals– caldria separar o posar distància, en la mesura del possible, entre els 
animals i les persones afectades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir les mesures necessàries per 

a conjugar la salut i benestar dels afectats per problemes respiratoris i al·lèrgics, i 
el transport d’animals de companyia en l’àmbit del transport públic, com pot ser li-
mitar els espais on els animals en poden viatjar amb la excepció deguda als gossos 
pigall.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer de Sant 
Pere Més Baix, de Barcelona
250-01074/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 62417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Alberto Villagrasa Gil, diputado 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 la seguridad en los aledaños de la calle Sant Pere Més Baix de Bar-
celona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Los vecinos y comerciantes de los aledaños de la calle Sant Pere Més Baix de 

Barcelona se quejan de la falta de respuesta por parte del gobierno de la ciudad 
desde hace años de los problemas de seguridad, convivencia y consumo de drogas. 
Estas quejas se centran, mayoritariamente, en grupos de jóvenes consumidores de 
cola.

Esta problemática se da, normalmente, desde media mañana hasta bien entrada 
la noche, y amenazan y roban a vecinos y comerciantes del barrio.

Parte de los afectados por esta problemática son los usuarios y trabajadores del 
equipamiento municipal del Palau Alós, en los que estos jóvenes entran e intentan 
robar todo lo que puedan sustraer tanto de los usuarios como de mobiliario del equi-
pamiento.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Catalunya insta al Govern a: 
1. Incrementar, en coordinación con la Guardia Urbana de Barcelona, la presen-

cia de la policía de los Mossos d’Esquadra en la zona de la calle Sant Pere Més Baix 
y alrededores para mejorar la seguridad y convivencia.

2. Intensificar, conjuntamente con el ayuntamiento de Barcelona, el trabajo so-
cial y de inserción laboral con los grupos de jóvenes adictos a los estupefacientes 
que frecuentan la zona cercana a la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona para dar-
les alternativas a su situación de desarraigo.

Palacio del Parlamento, 1 de junio de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer d’en 
Robador, de Barcelona
250-01075/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 62418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Alberto Villagrasa Gil, diputado 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 la seguridad en los aledaños de la calle Robadors de Barcelona, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los problemas de seguridad, convivencia, prostitución en la vía pública, venta y 

consumo de drogas tanto en la calle como en algunos pisos ocupados se están dando 
desde hace años en la calle Robadors y alrededores del barrio del Raval de la ciu-
dad de Barcelona. Éstos, lejos de remitir, se han ido agravando en los últimos años.

Se observa, además, que toda ésta problemática se da a lo largo de todo el día, 
agravándose por la noche. El descanso nocturno de los vecinos se ve perturbado de 
forma constante por los gritos y reyertas que se dan en la calle; también por la no-
che, se ocupa indebidamente de la zona de juegos infantiles tanto por consumidores 
de droga, personas que ejercen la prostitución o personas que pernoctan en ellos.

Los vecinos y comerciantes han elevado sus quejas al ayuntamiento de Barcelo-
na en las audiencias públicas del distrito de Ciutat Vella, así como a los representan-
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tes políticos del consistorio; y ven como desde el gobierno de la ciudad no se les da 
ninguna solución ni alternativas de mejora del barrio.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Catalunya insta al Govern a: 
1. Intensificar, en coordinación con la Guardia Urbana de Barcelona, la presencia 

de policía de los Mossos d’Esquadra en la zona de la calle Robadors y alrededores 
para mejorar la seguridad y convivencia.

2. Detectar las ocupaciones ilegales que se puedan dar en la calle Robadors, e 
investigar si en dichas viviendas se está o no traficando con droga y si algunas de 
estas viviendas se están utilizando como prostíbulos ilegales, sometiendo, a su vez, 
a la explotación sexual de mujeres forzadas a ejercer la prostitución.

Palacio del Parlamento, 1 de junio de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la redacció d’un informe sobre béns 
immatriculats
250-01076/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 62420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Joan Giner Miguélez, diputat, Joan 

Giner Miguélez, 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 redacció d’un informe sobre bens immatriculats, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 1998, el Govern del Partit Popular, presidit per José María Aznar, va modifi-

car el Reglament Hipotecari per permetre la inscripció d’espais de culte en el regis-
tre de propietat, fet que fins el moment no era possible per la seva naturalesa histò-
ricament pública.

Per tal d’aprofitat aquesta nova norma, la jerarquia catòlica va ressuscitar l’ús 
de dues normes franquistes i inconstitucionals, aprovades el 1946 i el 1947: els ar-
ticles 206 de la Llei Hipotecaria i 304 del Reglament Hipotecari, respectivament. 
El primer equiparava l’Església amb l’Administració Pública, atorgant-li el privilegi 
d’accedir al registre de propietat sense aportar cap títol. El segon article equiparava 
als diocesans amb els notaris, de forma que un bisbe podia certificar-se a ell mateix 
com a propietari d’un immoble atès que ell mateix ho argumenta.

Aquests privilegis ressuscitats són totalment inconstitucionals i aquestes nor-
mes han de ser enteses automàticament com derogades amb l’entrada en vigor de la 
Constitució sense necessitat d’eliminació expressa. Ambdós articles han sigut fins i 
tot reprovats pel Tribunal Europeu de Drets Humans.

Des d’aquell moment, la pressió ciutadana i política ha tret a la llum nombrosos 
escàndols, a partir dels quals es va produir l’aprovació de la Llei 13/2015, del 24 de 
juny, que modifica la Llei Hipotecaria per eliminar el privilegi prèviament mencio-
nat. Tot i això, ho fa sense efectes retroactius, fent que, de fet, es generi una situació 
d’amnistia registral sobre els incalculables béns inscrits per l’Església Catòlica sense 
presentar títol de propietat.
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A dia d’avui, l’única forma de recuperar aquests béns públic és a través dels tri-
bunals anant cas per cas, una tasca pràcticament impossible degut a l’elevada quan-
titat d’immobles en qüestió

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern: 
1. Impulsar l’elaboració d’un inventari, en col·laboració amb els municipis, per 

conèixer les inscripcions de propietat realitzades en virtut dels articles 206 de la Llei 
Hipotecaria i 304 del Reglament Hipotecari per part de l’Església Catòlica (ICAR) 
en el període de 4 mesos.

2. Generar una base de dades on per cada bé es desglossi la data en que se’l va 
matricular, i l’acompanyin les dades i justificacions registrals que varen permetre la 
realització d’aquesta operació en el període de 4 mesos.

3. Completar les dades amb una valoració bé a bé d’allò que la Generalitat de 
Catalunya ha destinat a través de fons públics, via inversió o manteniment, a cada 
un d’ells.

4. Completar les dades especificant si cobren entrada per la seva visita i si es tro-
ben exemptes d’impostos en el període de 4 mesos.

5. Ajudar mitjançant l’assessorament jurídic, a tots els municipis i particulars a 
recuperar béns immatriculats contra els drets.

6. Analitzar quines mesures seran les més oportunes per establir el caràcter re-
troactiu a la Llei 13/2015, de 24 de juny, en tot el període democràtic des de 1978, 
amb vistes a recuperar i promoure el patrimoni públic perdut durant el període de 
4 mesos.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la justícia juvenil
250-01077/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 62427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre Justícia Juvenil, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
La situació actual als centres dependents de la Direcció General d’Execució Penal 

a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya actualment resulta molt preocupant, principalment per la massificació en 
la qual es troben els centres de compliment de mesures en règim semiobert o tancat 
que tenen una ocupació per sobre del 80% de la seva capacitat, amb una mitjana to-
tal del 83,4%. Aquesta situació té el seu origen en el 2012, quan l’anterior Director 
General, preocupat més per la seva carrera política i per aplicar polítiques d’austeritat 
i racionalització de la despesa que no pas per mantenir el principi de l’interès supe-
rior del menor –principi inspirador de la LO 5/2000, de 12 de gener reguladora de la 
responsabilitat penal dels menors i de la Llei 27/2001, de 31 de desembre de justícia 



BOPC 446
22 de juny de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 124

juvenil del Parlament de Catalunya–, posa en marxa una reorganització del Mapa de 
Centres que acaba amb el tancament del CE Til·lers i parcialment del CE Montilivi.

Aquesta reorganització ha comportat, tal com va denunciar el Síndic de Greuges, 
que de forma generalitzada la qualitat de la intervenció hagi quedat afectada de for-
ma significativa, incidint negativament amb el principi de la intervenció educativa 
en relació amb el seu caràcter individualitzat, tal i com defensa la llei 27/2001, arran 
de la massificació a la qual els centres han estat abocats com a conseqüència de la 
pròpia reorganització. Igualment ha quedat afectat, de forma greu, el dret del menor/
jove a la intimitat. Així mentre que les recomanacions fetes per les Regles de les Na-
cions Unides per la protecció dels menors privats de llibertat propugnen habitacions 
individuals, l’ampliació de places es va portar a terme a partir d’instal·lar-hi lliteres 
la qual cosa ha comportat passar de dos a quatre interns per habitació i reduint de 
forma significativa l’espai íntim de cada menor/jove.

L’ànim exclusivament economicista de les reformes en aquest àmbit per sobre de 
qualsevol altre criteri, és que no tan sol no s’han cobert les vacants que s’han anat 
produint al llarg d’aquests anys per renúncies, sinó que tampoc, en molts casos, les 
necessàries substitucions per malaltia o vacances.

Finalment, això ha estat acompanyat, fruit de la massificació, de l’adopció de 
mesures de seguretat, amb la consegüent prevalença de l’objectiu de seguretat per 
sobre de la contenció emocional i educativa entrant en una dinàmica sancionadora 
que dificulta la necessària assumpció de responsabilització per part del menor/jove 
de les seves accions.

La fotografia de conjunt, doncs, ens mostra com el model de justícia juvenil a Ca-
talunya ha anat derivant de forma cada cop més evident cap a un model penitenciari 
de la justícia juvenil on es la punició la principal resposta donada a la problemàtica 
del menor/jove, en lloc del treball educatiu i de reinserció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
És per tot això que aquest Parlament insta el Govern a: 
1. Replantejar la reorganització del Mapa de Centres per part de la Direcció Ge-

neral d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, determinant-ne les veri-
tables necessitats més enllà de paràmetres exclusivament economicistes.

2. A reobrir en un termini màxim d’un mes les unitats al CE els Til·lers i reubicar 
en aquestes a interns de la resta de Centres, sobretot de CE Can Llupià, CE L’Alzina 
i CE El Segre amb l’objectiu de rebaixar la tensió actual.

3. A revisar en un termini màxim de tres mesos l’estat de les infraestructures i 
dels centres i elaborar un pla d’intervenció per tal de solucionar-les.

4. A cobrir de forma immediata i definitiva les vacants que s’han anat produint 
al llarg d’aquest anys per tal de mantenir la ràtio d’educador/menor necessària per 
tal de poder intervenir de forma eficaç i educativa.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 
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Proposta de resolució sobre la implantació del codi Risc Suïcidi amb 
perspectiva de gènere
250-01078/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 62441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la implantació del 
Codi Risc Suïcidi amb perspectiva de gènere, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons l’Observatori de Salut de Catalunya, el 2008 es va registrar una taxa de 

27,3 temptatives per cada 100.000 dones i 15,3 per cada 100.000 homes, unes xifres 
que van ser de 33,8 i 21,6 respectivament el 2012.

Segons l’última anàlisi de mortalitat publicada pel Departament de Salut, 526 
persones es van suïcidar a Catalunya el 2014. Des de l’inici de la crisi, el nombre de 
suïcidis va arribar a augmentar un 48% i encara es manté com la primera causa de 
mort prematura entre les persones de 15 a 45 anys.

La química del cervell sembla ser un factor molt important en els trastorns de-
pressius. Les tecnologies modernes d’obtenció d’imatges del cervell, com la resso-
nància magnètica (RM), han demostrat que el cervell de les persones que pateixen 
depressió és diferent a la del cervell dels que no la pateixen. Les parts del cervell 
responsables de regular l’estat d’ànim, pensament, son, gana i la conducta semblen 
no funcionar amb normalitat.

Els científics també estan estudiant la influència de les hormones femenines, les 
quals canvien al llarg de la vida. Els investigadors han demostrat que les hormones 
afecten directament la química del cervell que controla les emocions i l’estat d’ànim. 
Hi ha etapes específiques durant la vida d’una dona que són d’especial interès, com 
la pubertat; els dies abans dels períodes menstruals; abans, durant i immediatament 
després d’un embaràs (postpart), i el període immediatament abans i durant la me-
nopausa (premenopausa).

Les investigacions assenyalen que en l’adolescència, les nenes tenen més proba-
bilitats de patir depressió que els nens. Alguns possibles motius per a aquesta des-
igualtat són els canvis biològics i hormonals que tenen lloc durant la pubertat i són 
les causes del fort augment en els índexs de depressió que s’observa entre les nenes 
adolescents.

Altres motius poden ser que les nenes poden patir més dificultats, com la po-
bresa, la manca d’educació, l’abús sexual infantil i altres traumes. El 70 per cent de 
les nenes deprimides van tenir un esdeveniment difícil o estressant abans d’un epi-
sodi depressiu.

Cal destacar també, els efectes de la llarga crisi econòmica, que ha feminitzat 
la pobresa, amb una major cronificació en edats avançades, especialment entre les 
persones majors de 60 anys.

Respecte a la dona gran, la mort de la seva parella o d’un ésser estimat, el dei-
xar de treballar i jubilar-se o el bregar amb una malaltia crònica pot fer que se senti 
trista o afligida. Quan les dones grans pateixen de depressió, és possible que l’en-
torn no s’adoni de la situació perquè poden estar menys disposades a parlar sobre 
els sentiments de tristesa o dolor, o bé, perquè poden tenir símptomes de depressió 
menys evidents. Per tant, hi ha menys probabilitats que els metges tinguin sospites 
o detectin que una persona gran té depressió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a reforçar la implan-

tació del Codi Risc Suïcidi, amb perspectiva de gènere i amb un registre únic de 
suïcidis i temptatives de suïcidi, revisant i actualitzant el marc conceptual del Codi 
utilitzant els factors genètics, biològics, químics, hormonals, ambientals, psicològics 
i socials, perquè es pugui abordar amb més garanties d’èxit.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la preservació del litoral del Maresme
250-01080/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 62555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades 

i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la preservació del litoral del Maresme, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’ascens del nivell del mar i temporals deguts al canvi climàtic, així com la cons-

trucció de ports esportius o la sobreexplotació i impermeabilització de les conques 
hidrogràfiques amb la disminució de les aportacions d’aigües i sediments han supo-
sat una regressió de les platges i un perjudici a les infraestructures costaneres.

La regressió de la costa del Delta de la Tordera (segons Centre d’Estudis Avan-
çats de Blanes) és de 6m/any, dels que només 20cm corresponen al canvi climàtic.

Les intervencions continues de regeneració amb dragues i espigons han implicat 
la regressió dels alguers, l’alteració periòdica dels ecosistemes marins –perjudicant 
greument l’activitat pesquera–,una modificació de la morfologia de la costa i una 
sobreexplotació de les pedreres de la Serra de Marina.

L’any 2014, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente va 
redactar un nou pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a «Informe 
Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme», amb un Pla d’Actuació pel 
2015-2020, que no s’ha iniciat mai i que considerem obsolet en la mesura que, en 
les passades llevantades de l’octubre, les platges més afectades, al Maresme Nord, 
quedaven fora de la seva prioritat d’actuació.

El projecte que presentava el Ministeri tornava a optar per intervencions basades 
en l’extracció de sorres del fons marí i la modificació de la morfologia del litoral 
amb la construcció d’espigons, obviant una visió global i la necessària modificació 
del model de gestió de l’aigua i els sediments a les conques, els compromisos de by-
pass incomplerts pels ports esportius i la necessitat d’una participació dels diversos 
agents del territori.

Els i les socialistes entenem les platges com un ecosistema però també com un 
element més dels serveis i infraestructures que cal preservar en el nostre litoral: la 
línia de ferrocarril, els ports, les estacions o els col·lectors de sanejament.

Al Maresme, a més, les platges són un espai de lleure i oci, i un autèntic instru-
ment de promoció econòmica local.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
A. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Iniciar, conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme, l’elaboració 

d’una Taula de Treball del Litoral on s’impliquin tots els actors que viuen, treballen, 
fan ús, en són coneixedors i tenen poder de decisió sobre el territori.

2. Realitzar, conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme, un estudi so-
bre el model futur de Gestió del Litoral que sigui sostenible econòmicament però 
també tècnica i ambientalment.

3. Realitzar un estudi previ d’impacte mediambiental així com una consulta als dife-
rents agents socials i a les institucions de la comarca per a la realització d’una obra d’es-
tabilització que permeti preservar el litoral i les seves infraestructures de manera global.

3. Exigir als Ports el compliment de les actuacions amb by-pass de sorres, tal i 
com s’estableix a la legislació i que actualment no s’estan duent a terme.

4. Dissenyar conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme un programa 
de formació i sensibilització als càrrecs institucionals de la comarca en relació al 
nostre litoral.

B. El Parlament de Catalunya rebutja els projectes de gran abast amb grans cos-
tos econòmics públics, que poden modificar per sempre la morfologia de la nostra 
costa, que no asseguren la regeneració de les platges i que hipoteca la política d’or-
denació del litoral.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santa-

creu, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Olesa de Montserrat
250-01081/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 62759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputada 

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 resolu-
ció de reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP d’Olesa de Montserrat, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El servei d’urgències nocturnes del CAP d’Olesa de Montserrat va ser tancat el 

dia 7 de novembre de 2011, en aplicació de la política del Departament de Salut de 
l’aleshores conseller Boi Ruiz, qui justificava la decisió per «raons sanitàries i no 
econòmiques» i en el qual proposava «valorar si els ciutadans han perdut o no ser-
veis sanitaris». Malgrat les mobilitzacions veïnals i acampades realitzades per plata-
formes com l’Assemblea per la Justícia Social i l’oposició del govern local, la mesura 
va ser duta a terme.

Després de gairebé 6 anys del tancament de les urgències nocturnes, la mesura 
afecta a 23.600 veïns i veïnes d’Olesa de Montserrat, dels quals el 18% són nenes i 
nens d’entre 0 i 14 anys, i el 15% són persones majors de 65 anys i, per tant, suscep-
tibles de requerir serveis sanitaris de forma permanent i continuada. La conclusió és 
que a Olesa de Montserrat s’ha vist reduït de forma significativa l’accés als serveis 
de salut davant la imposició d’aquesta mesura. A partir de les 12:00 hores és neces-
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sari traslladar-se 11 quilòmetres fins a l’Hospital de Martorell per ser atès per una 
emergència, amb la problemàtica afegida de la mobilitat i les despeses de trasllat 
per a les persones afectades. A més, la derivació de molts pacients de diferents po-
bles del Baix Llobregat a l’Hospital de Martorell ha provocat la saturació del servei 
d’urgències de l’Hospital.

Per aquests motius i en compliment de la llei 4/2017, de 28 de març, de «Pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per 2017» en la disposició addicional 62 
«Projectes i construcció d’edificis de centres sanitaris» que al punt 46 indica: «El 
Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per 2017, ha de garantir els recur-
sos necessaris per recuperar el servei d’urgències de vint-i-quatre hores en el CAP 
d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)».

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. Recuperar el servei d’urgències nocturnes del CAP d’Olesa de Montserrat, ga-

rantint l’atenció continuada els 7 dies de la setmana, 365 dies a l’any.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CsP 

Proposta de resolució sobre les esterilitzacions forçoses de dones 
peruanes
250-01082/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 62760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

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 resolu-
ció sobre esterilitzacions forçoses a dones peruanes, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de 1996 fins a l’any 2000, la política de planificació familiar del Govern 

d’Alberto Fujimori es va realitzar de manera irregular i coercitiva violant els drets 
humans de les dones. Es calcula que a prop de 300 mil dones i 24 mil homes van ser 
esterilitzats sense el seu consentiment en el marc del Programa Nacional de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar afectant el seu dret a decidir i la seva autono-
mia sexual i reproductiva. Diversos informes de comissions parlamentaries en anys 
posteriors a aquest període, evidencien que el programa tenia com a objectiu dismi-
nuir el nombre de naixements en els sectors més empobrits de la societat peruana, 
s’apuntava essencialment a la població originària de les zones més abandonades.

Aquets fets van ser denunciats a partir de 1998 per un grup de dones indígenes 
des de la província peruana d’Anta (Cusco) i Huancabamba (Piura), que van pro-
tagonitzar diverses protestes per visibilitzar la greu vulneració dels seus drets hu-
mans. Aquestes dones eren liderades per Hilaria Supa, recolzades per dones com 
l’advocada feminista Giulia Tamayo - qui va realitzar les recerques en Cusco, Piura 
i altres zones del país–, i algunes organitzacions de dones com CLADEM Regional, 
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IAMAMC i MAM Fundacional, van donar suport i denunciar la gravetat de l’acció 
aplicada per l’Estat.

La documentació, producte de diverses comissions de recerca van mostrar que 
el president Fujimori liderava aquests programa i estava informat directament del 
nombre d’intervencions realitzades pels seus ministres de salut: Eduardo Yong Mot-
ta (1994-96), Marí Costa Bauer (1996-1999) i Alejandro Aguinaga (1999-2000). La 
investigació de l’advocada Giulia Tamayo, «Nada Personal», mostra que existeixen 
sòlids indicis que el personal metge rebia pressions de part de Fujimori i els seus 
ministres de salut per aconseguir quotes d’esterilització.

Malgrat les evidències i als testimonis i denuncies de les víctimes, l’any 2014, 
la Fiscalia del Perú va arxivar l’expedient obert contra Fujimori i els ministres del 
seu govern al·legant que «no s’ha arribat a comprovar que [l’esterilització forçada] 
va ser una política sistemàtica», argumentant que el president no tenia coneixement 
dels fets.

Després de diverses apel·lacions de part de les dones víctimes i les defensores de 
drets humans, el cas va ser arxivat dues vegades més pel Poder Judicial, assenya-
lant la falta de proves de que les esterilitzacions es van fer de manera forçada, ni 
que el president Fujimori tingués coneixement dels escassos casos de lligadures de 
trompes sense consentiment de les pacients. Les organitzacions de dones de Anta i 
Huancabamba que pertanyen a la Associació de Dones Peruanes Afectades per les 
Esterilitzacions Forçades (AMPAEF) han denunciat la forta pressió exercida pels 
que pretenen que Fujimori i els seus ex-ministres de salut quedin en la impunitat.

En l’actualitat, les dones estan en tensa espera de l’ultima resolució fiscal, a càr-
rec del Fiscal Superior, Luis Landa, qui va anunciar la faria pública a abril d’aquest 
any i encara no surt. Les dones estan demanant una recerca imparcial i una repara-
ció integral per Veritat, Justícia i Reparació, i que d’una vagada la Fiscalia és pro-
nuncií a favor de la seva demanda i que els perpetradors dels seus drets humans no 
quedin sota el mant de la impunitat.

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. Solidaritzar-se amb les dones esterilitzades de manera forçosa i amb exigèn-

cia de Veritat, Justícia i Reparació, sobre tot d’una recerca imparcial i una reparació 
integral.

2. Manifestar la seva preocupació per la dilació de 18 anys del procés de Justícia 
i Reparació i recordar que les víctimes han denunciat en múltiples ocasions, amb 
proves i testimonis directes, la tendència compulsiva en l’aplicació del programa, 
que va recórrer a incentius i amenaces; l’engegada de festivals o campanyes de anti-
concepció quirúrgica on es va privilegiar aquest mètode com el definitiu sense el 
consentiment informat de les dones; l’establiment de metes programàtiques sobre la 
quantitat de dones que haurien de ser esterilitzades; i les condicions infrahumanes 
en què es van dur a terme els actes quirúrgics: locals inadequats, sense equip quirúr-
gic, personal mèdic no capacitat, absència o deficiències en el seguiment posterior 
a la intervenció quirúrgica.

3. Sol·licitar a l’Estat Peruà i especialment a la Fiscalia de la Nació, el compli-
ment dels compromisos assumits per realitzar una exhaustiva recerca imparcial dels 
fets i aplicar les sancions legals contra tota persona que es determini com a parti-
cipant dels fets, sigui com a autor intel·lectual, material, mediat o una altra condi-
ció, encara en el cas que es tracti de funcionaris o servidors públics, siguin civils o 
militars; així com la creació d’una Comissió de la Veritat que faci evident aquesta 
vulneració als drets sexuals i reproductius de les dones. Doncs, sense justícia no pot 
haver-hi reparació possible.
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4. Saludar l’aprovació del Decret Suprem Nº 006-2015-JUS pel qual es declara 
d’interès nacional l’atenció prioritària de víctimes d’esterilitzacions forçoses (1995-
2001) i on es crea el Registre de Víctimes d’Esterilitzacions Forçoses (REVIESFO), 
un primer pas per dimensionar la quantitat de dones afectades i el seu reconeixe-
ment legítim com a víctimes de part de l’Estat.

5. Demanar la creació d’una política pública integral de reparació a les víctimes 
que inclogui l’accés a l’atenció de salut sexual, reproductiva i mental; al pagament 
d’una reparació econòmica i a programes d’apoderament econòmic de les dones es-
terilitzades en les seves comunitats, adequats a la seva actual situació de salut física 
i que prengui em compte les greus seqüeles que ha deixat l’esterilització forçada.

6. Saludar el compromís de l’actual govern amb les organitzacions de víctimes 
per impulsar accions que atenguin les seves necessitats immediates.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CsP 

Proposta de resolució sobre l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer
250-01083/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 62775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’accés 
de la gent jove a l’habitatge en règim de lloguer, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’inici de la crisi la taxa d’emancipació, excepte algunes pujades tímides, 

ha anat en un descens que sembla imparable. Segons l’informe de l’Observatori Ca-
talà de la Joventut sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya¸ del 
primer trimestre de 2017, si al 2007 es situava en el 33%, aproximadament, en el 
primer trimestre d’enguany es situa en el 23,1. Això vol dir que un 77,9% de la gent 
jove del nostre país no pot emancipar-se, i per tant, no pot desenvolupar un projec-
te de vida autònom. Les causes d’aquest descens sostingut i dels nivells tan baixos 
tenen a veure amb l’atur, la precarietat en les condicions de treball, la temporalitat i 
els preus elevats dels lloguers.

Pel que fa a l’atur, tot i que la taxa d’atur juvenil ha anat decreixent de forma tí-
mida en els darrers trimestres, observem que en segons quines franges d’edat conti-
nua essent molt elevada. Per exemple, entre les persones d’entre 16 i 19 anys és del 
51,9%. Tot i que la taxa d’atur juvenil és del 23,7% i que la taxa d’activitat és del 
58,9% (sumant aturats), cal tenir present que el 53% de la joventut no rep cap tipus 
d’ingrés. Cal tenir present que el 85% de les persones joves aturades no reben cap 
prestació, i que les estudiants i persones inactives no tenen cap tipus de prestació 
en l’actualitat.

La situació socioeconòmica de la joventut fa impossible la compra com a mitjà 
d’accés al dret a l’habitatge. Així doncs, s’aposta de forma natural pel lloguer, ja si-
gui de forma individual o en grup. Tot i que el preu de l’habitatge ha baixat al vol-
tant del 40%, l’accés per als joves no ha millorat, ja que la baixada dels preus dels 
lloguers no ha anat en sintonia a la del preu de venda de nous habitatges, i en l’ac-
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tualitat la tendència dels preus dels lloguers dels darrers tres anys és a l’alça, com 
ho demostren les dades de l’IDESCAT. Cal sumar, a aquesta tendència, la falta de 
regulació sobre els preus de les rendes dels lloguers, la desregulació del sector im-
mobiliari en la promoció de l’arrendament de pisos, així com la completa indefensió 
dels llogaters i llogateres en la legislació vigent.

Així doncs, la legislació vigent estableix un marc en el que els preus dels llo-
guers no tenen regulació, donant cabuda a pràctiques especulatives, a la desviació 
d’habitatges destinats a residència habitual cap a residències de tipus turístics, etc. 
La manca de regulació, doncs, provoca que no existeixi cap tipus de control sobre el 
preu per accedir a un dret bàsic com el de l’habitatge. Aquesta situació es dóna des 
de l’aprovació de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
que establia la desregulació de la renda del lloguer, derogant la legislació anterior, 
datada de 1964, en la que s’establia una regulació específica basada en el cost de 
la vida i els salaris. Paradoxalment, la legislació del període democràtic ha acabat 
amb la protecció de l’arrendatari i, per tant, del beneficiari d’un dret reconegut per 
la Constitució de 1978. Així doncs, la legislació vigent estableix que el preu del llo-
guer s’estableix amb pacte lliure entre dues parts. Aquestes parts, però, en cap cas 
poden estar en condicions d’igualtat, donada la desregulació i la preeminència de 
l’arrendador en la legislació vigent.

La gent jove necessita una legislació que protegeixi el seu dret a accedir a un 
habitatge digne, així com també ho necessita tot el poble de Catalunya. Seguint 
les recomanacions de la Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Urbans, 
aprovada per la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Habitatge i el Desenvolu-
pament Urbà Sostenible (Habitat III), a l’octubre de 2016, és necessària «l’elabora-
ció de polítiques, instruments, mecanismes i models de finançament que promoguin 
l’accés a una àmplia gamma d’opcions d’habitatges assequibles i sostenibles, inclo-
sos el lloguer i altres opcions de tinença [...] en les que es tingui en compte l’evolució 
de les necessitats de les persones i les comunitat, amb la finalitat de millorar l’oferta 
de l’habitatge (especialment per als grups d’ingressos baixos)». Aquestes polítiques 
han de començar, fent ús de les competències de la Generalitat de Catalunya, per 
l’elaboració d’una legislació pròpia que garanteixi uns preus i unes condicions dig-
nes per accedir al dret a l’habitatge.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Impulsar una nova llei sobre l’arrendament d’habitatges en la que es reguli 

la renda en funció del cost de la vida, les variacions salarials anuals, i els criteris 
econòmics i socials corresponents per establir uns preus màxims que s’ajustin a les 
condicions materials de la població del país.

2. Que aquesta llei fixi un preu màxim en funció dels criteris assenyalats en el 
primer punt, establint sancions econòmiques per aquells casos que incompleixin la 
norma.

3. Que aquesta llei limiti la multipropietat per part de persones físiques i jurídi-
ques, establint un màxim d’immobles per tal d’evitar pràctiques especulatives.

4. Que aquesta llei marqui una regulació específica sobre l’accés de la joventut 
a l’habitatge en règim de lloguer, establint criteris pel que fa a la renda i la duració 
dels contractes en funció de les condicions pròpies de les persones joves, com poden 
ser la duració del curs acadèmic o l’excessiva temporalitat laboral.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CsP 
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Proposta de resolució sobre les alternatives de tinença d’habitatge i 
d’accés a l’habitatge per a joves
250-01084/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 62776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre les alter-
natives de tinença i accés a l’habitatge per a persones joves, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’habitatge és un dels elements claus pel que es refereix a l’emancipació juvenil. 

Tenir capacitat per emprendre un projecte de vida autònom, per la població jove de 
Catalunya, depèn de diversos aspectes. Està clar, que més enllà del control del propi 
mercat immobiliari, es fan necessàries polítiques que dotin a la joventut de capa-
citat per poder accedir a l’habitatge. En aquest sentit cal remarcar que és la manca 
d’ocupació, amb taxes d’atur jove que a Catalunya es troben al llindar del 50% i en 
les quals predomina l’atur de llarga durada, on es troba una de les principals causes 
de la impossibilitat del jovent per poder tenir un projecte econòmic estable. Un fet al 
que es suma el grau elevat de temporalitat que suporta la gent jove, amb percentat-
ges de contractes temporals que arriben al 90%. La precarietat, doncs, és la princi-
pal lacra que ara mateix caracteritza la vida jove, extraient-los capacitats, no només 
econòmiques, sinó d’altres aspectes que marquen el projecte de vida i de retruc a 
tota la societat. Una altra dada que ajuda a entendre aquesta situació és el fet que la 
joventut ha perdut més del 22% de la seva capacitat econòmica des de que va escla-
tar la crisi econòmica. Una joventut relegada als marges socials implica una societat 
envellida en tots els aspectes.

La gent jove, però, no ha de ser un problema, sinó una solució, per això cal fer 
polítiques actives que els permeti accelerar la seva autonomia. En aquest sentit par-
lem de polítiques que permetin desenvolupar el dret a l’habitatge. La crisi econòmi-
ca ha fet que les xifres d’emancipació juvenil estiguin per sota de les de l’any 2003 i 
no arribin avui al 25%. I, malgrat el sotrac que s’ha produït amb la crisi econòmica, 
agreujada per la bombolla immobiliària, no s’han superat les velles receptes que ens 
han portat a la situació actual. Lluny d’això des de les administracions es segueix 
apostant per un model que s’ha demostrat devastador, no només pels interessos par-
ticulars del comprador, sinó pel propi sistema econòmic.

Actualment el paradigma es regeix per habitatge buits i per un parc públic d’ha-
bitatge de lloguer totalment insuficient, fet que provoca que moltes persones no pu-
guin accedir a un habitatge digne per viure. No cal dir que existeix la Llei d’Habitat-
ge de Catalunya, la qual, de forma pionera, ja va mirar de donar resposta a qüestions 
que actualment són el focus dels principals problemes econòmics del país. Aquesta, 
malgrat i que es troba parcialment suspesa pel Tribunal Constitucional, té escletxes 
que es podrien impulsar. L’esperit de la llei del 2007 no pot quedar-se en un calaix, 
ja que la gent jove necessita d’aquella voluntat política per donar resposta, urgent-
ment, a la situació que pateix.

Per això cal apostar per un model que tingui àmplies mirades i que s’allunyi del 
binomi compra o lloguer. Estem veient com actualment s’està produint una bombo-
lla en els preus del lloguer que sembla que encara no ha tocat sostre. Quan la gent 
jove perd la capacitat d’accedir a un habitatge de lloguer pels alts preus d’aquest, per 
la manca de regularització del mercat i per la inestabilitat i precarietat del món la-
boral, des de les administracions s’han de treballar en alternatives habitacionals que 
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permetin assolir nous paradigmes. Tanmateix, aquesta situació impedeix trencar la 
forta tradició arrelada en la que la compra es segueix considerant l’opció definitiva, 
en tant que el lloguer només es considera com a tal pel 5% de la població jove. De 
fet, encara parlem de taxes que superen el 40% en la que la compra segueix sent 
l’opció emancipadora. Però existeixen alternatives d’accés i tinença d’habitatge que 
han de passar a formar part del sistema actual i, per això, és necessària la implicació 
i aposta de les administracions públiques.

Parlem de la necessitat de tenir un model que inclogui com opcions tinences 
d’habitatge tals com la masoveria urbana, la copropietat, el cohousing, la cessió d’ús 
o la dret de superfície. Cadascuna d’elles no suposa una alternativa única al model 
actual, sinó que la combinació d’aquestes és la que ha de permetre trencar els abu-
sos del model actual, basat en l’equació compra-lloguer on, a més, la compra té una 
presència molt superior. Així alternatives com la masoveria urbana o la cessió d’ús 
tenen avantatges pel que es refereix a la coresponsabilitat en l’aplicació dels models. 
Altres com el dret a superfície, en canvi, poden suposar una vertadera alternativa si 
són promogudes per la pròpia administració, en tant que pot permetre a la mateixa 
impulsar un parc públic d’habitatge sense perdre la propietat del sòl, donant, al ma-
teix temps, garanties i ús social lligat al dret a l’habitatge.

De fet, el coneixement i aplicació de formes alternatives d’accés i tinença de l’ha-
bitatge és un dels objectius estratègics del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
2020, el marc de referència per a la política de joventut, segons el qual cal impulsar 
noves formes i models residencials a les polítiques d’habitatge per superar la dualitat 
lloguer-propietat entre les persones joves. Així doncs, és fonamental lluitar contra 
l’expulsió quasi sistemàtica de les persones joves del mercat de l’habitatge.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Impulsar, fomentar i donar a conèixer fórmules més dinàmiques, flexibles i 

sostenibles per donar resposta als reptes actuals en matèria d’habitatge a les perso-
nes joves sota una perspectiva de sostenibilitat.

2. Incrementar el suport a les iniciatives de l’economia social que plantegin no-
ves modalitats d’accés i de tinença d’habitatge basades en la sostenibilitat, com les 
cooperatives d’habitatge i la cessió d’ús.

3. Desenvolupar mesures específiques per facilitar l’accés de la població jove a 
les alternatives de tinença i accés a l’habitatge.

4. Impulsar els allotjaments col·lectius amb caràcter transitori per a joves estu-
diants i treballadors.

5. Aplicar la incorporació de la flexibilitat física en el disseny arquitectònic dels 
habitatges perquè s’adaptin a les diferents necessitats canviants en els processos 
d’allotjament juvenil.

6. Donar suport i fomentar nous models residencials que afavoreixin l’emancipa-
ció i l’accés a l’habitatge dels i les joves amb discapacitat i malaltia mental.

7. Col·laborar amb els ens locals per tal de donar a conèixer i potenciar les alter-
natives existents en matèria d’habitatge, com la masoveria urbana, la copropietat, 
el cohousing, la cessió d’ús o la dret de superfície, especialment per a la gent jove.

8. h) Facilitar la incorporació de la perspectiva d’alternatives als plans d’habitat-
ge locals promovent així la masoveria urbana, la copropietat, el cohousing, la cessió 
d’ús o la dret de superfície.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP

Fascicle quart
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Proposta de resolució sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer
250-01085/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 62777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’accés al lloguer per part dels joves, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La joventut catalana, des de l’entrada a la crisi econòmica, es troba en submer-

gida en una situació de precarietat estudiantil i laboral. L’increment del preu de les 
matrícules, elevades taxes d’atur, la necessitat d’emigrar per tal d’assolir el futur que 
se’ns prometia aquí; són element inherents a la nostra condició. Per si fos un esce-
nari poc desfavorable, en trobem que quan volem emancipar-nos i iniciar el nostre 
projecte autònom de vida, no trobem habitatges assequibles. L’augment del preu del 
lloguer a tota Catalunya, sobretot a Barcelona on ha crescut més del 10% durant el 
2015, ens dificulta encara més emancipar-nos i rebaixem expectatives: busquem ha-
bitacions. Donant per iniciat així, un procés llarg, car i esgotador.

L’article 137 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estipula que la Generalitat 
li correspon la competència exclusiva en matèria d’habitatge. Això fa que des del 
Govern es tingui la potestat de planificar, ordenar, gestionar, inspeccionar i contro-
lar l’habitatge d’acord amb les necessitats socials i l’equilibri territorial. A més, de 
l’establiment de prioritats i objectius de l’activitat de foment en matèries d’habitat-
ges, tenint la potestat d’aplicar les mesures necessàries per assolir-les. Aquest punts 
són acompanyat per la capacitat de promoció pública d’habitatges i la possibilitat de 
crear una regulació administrativa del comerç referit a l’habitatge i mesures de pro-
tecció i de caràcter disciplinari en aquest àmbit.

Davant del marc ofert per l’Estatut d’Autonomia, es desenvolupà la Llei 13/2009, 
del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’AHG té com a finalitat 
facilitar la resposta de la Generalitat de Catalunya sobre els reptes existents en ma-
tèria d’habitatge per tal de poder donar una resposta de manera articulada i cohe-
rent. Al capítol 2, article 3, troba estipulades les seves funcions, i algunes d’elles han 
passat desapercebudes pel Govern. Aquestes, que són d’obligat compliment resulten 
encara més necessàries davant l’escenari actual i el compromís social ferm com el 
fet d’evitar que cap persona resti exclosa d’un habitatge per motius econòmics garan-
tint l’estabilitat i la seguretat dels residents més vulnerables (capítol 2, article 3.q), el 
fet de vetllar pel compliment dels paràmetres de qualitat i d’accessibilitat dels habi-
tatges i de mesures per garantir-ne un bon ús, conservació i rehabilitació (capítol 2, 
article 3.r) o el fet d’assegurar i garantir la protecció dels consumidors i els usuaris 
d’habitatges i la transparència del mercat immobiliari (capítol 2, article 3.s).

Immersos les joves catalanes en la situació prèviament descrita, creiem que és 
més necessari que mai que es produeixi l’aplicació d’aquests articles i que des de 
la Comissió d’Habitatge (CGAPH) s’obri el debat sobre l’Agència per tal de millo-
rar-ne les seves competències d’acció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
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1. Millorar la publicitat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de que 
les joves catalanes sigui conscient de la seva existència i les ajudes que pot propor-
cionar en l’accés a l’habitatge, mitjançant campanyes divulgatives i punts d’informa-
ció pròxims als centres d’estudis.

2. Incrementar la coordinació de les tasques en matèria d’habitatge amb els ajun-
tament de Catalunya, fent possible una acció coordinada davant els augments abu-
sius dels preus de lloguer o de compra. Així doncs, fer possible la construcció de 
programes socials que restringeixin les fluctuacions del mercat dins l’àmbit local.

3. Augmentar les subvencions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al 
pagament del lloguer, ja que l’import d’aquesta haurà de ser conseqüent amb l’aug-
ment del preu, sobretot en cas de que la persona demandant sigui menor de 35 anys. 
A través de la seva aplicació, els menors de 35 anys haurien de rebre el 60% de l’im-
port del lloguer anual de l’habitatge amb un màxim de 3.000€ anuals per habitatge.

4. Reactivar la incorporació d’habitatges a gestió temporal de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, que va interrompre la tasca el 2011, i seria necessària per tal 
de captar pisos tant de grans tenidors (buits o utilitzats per turisme) com del petit 
propietari (que se li ofereix una major seguretat que en el sector privat), i així fer 
front a la demandes desmesurades aplicades pel sector privat que resulten una gran 
barrera d’accés a l’habitatge pels joves.

5. Crear una regulació del preu de lloguer que permeti aplicar restriccions en 
els preus de lloguer dels habitatges, si es produeixen pujades superiors al 4%, i es 
permeti a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya avaluar el mercat i sancionar a les 
empreses i els particulars que incompleixin la normativa per tal de garantir el ben-
estar social.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el reforç de les connexions del camí de 
Sant Jaume a Catalunya amb les rutes principals d’aquest camí
250-01086/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Susana Beltrán García, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a reforçar 
el Camí de Sant Jaume a Catalunya amb les rutes principals del Camí, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
Tal com preveu la plana web de la Generalitat «La recuperació dels principals 

brancals catalans del Camí de Sant Jaume respon a la voluntat d’integrar Catalunya 
en una xarxa consolidada de grans itineraris culturals europeus, dels quals el Camí 
de Sant Jaume esdevé l’exemple més important i representatiu. En aquest sentit, el 
Camí de Sant Jaume ha estat considerat “bé cultural” i reconegut com a “primer 
gran itinerari europeu” per l’Institut Europeu d’Itineraris Culturals, adscrit al Con-
sell d’Europa. I, així mateix, les branques principals del camí han estat declarades 
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco».

Altrament com es diu a la pàgina web http://www.camidesantjaume.cat/cami.
php#preguntas, «existeix la sensació que Catalunya s’ha mantingut al marge del 
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moviment jacobeu i de la peregrinació a Santiago de Compostel·la, però la realitat 
és ben diferent».

Tenint en compte, a més a més, que el Parlament de Catalunya va destacar la im-
portància de la iniciativa europea Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018 en la 
Comissió de Cultura del 15 de febrer de 2017.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
1. Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que ges-

tionen el Camí de Sant Jaume per tal de donar més visibilitat i reforçar les conne-
xions del Camí de Sant Jaume a Catalunya amb les rutes principals d’aquest Camí.

2. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini de sis mesos des de l’apro-
vació de la present resolució, un informe amb les gestions i resultats assolits.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Susana Beltrán García, diputa-

da, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa 
amb la Secretaria General Iberoamericana per a impulsar la mobilitat 
d’estudiants i professors d’universitats i de centres de recerca 
iberoamericans
250-01087/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Susana Beltrán García, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la sig-
natura d’un Memorandum d’Entesa entre la Secretaria General Iberoamericana i la 
Generalitat de Catalunya per impulsar la movilitat d’estudiants i professors d’Uni-
versitats i Centres de Recerca d’Iberoamèrica, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es un organismo internacional 

compuesto por 19 países de América Latina y de la Península Ibérica: España, Por-
tugal y Andorra. Las áreas prioritarias de actuación se centran en educación, cultura 
y cohesión social.

Cataluña recibe multitud de estudiantes y profesorado del área iberoamericana 
en sus grados, postgrados, centros de investigación universitarios y viceversa.

Asimismo, y en atención a los datos de Idescat de diciembre de 2016, la comuni-
dad iberoamericana es de las comunidades extranjeras más numerosas de Cataluña.

Teniendo en cuenta que en el Informe de Ejecución del Plan Estratégico de Ac-
ción Exterior y de la Unión Europea 2015-2018 que da cumplimiento a la Resolu-
ción del Parlament 315/XI sobre el control de las actuaciones derivadas de dicho 
Plan durante 2016, no hay referencias explícitas al espacio iberoamericano.

Teniendo en cuenta, además, que la legislación vigente y, en particular, la ley 
catalana de acción exterior de 2014, permiten la acción exterior de Cataluña en ám-
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bitos que son de su competencia, siempre que se respete la competencia y dirección 
del Estado en política exterior y relaciones Internacionales.

Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Firmar un Memorándum de Entendimiento con la Secretaria General Ibero-

americana (SEGIB) a fin de impulsar intercambios y movilidad entre estudiantes, 
profesores e investigadores de Cataluña y del espacio iberoamericano.

2. Introducir el Sistema Universitario de Cataluña en la Alianza para la Movili-
dad Académica de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y en particular, 
en el Campus Iberoamérica.

3. Informar al Parlament de Catalunya de los resultados alcanzados en un plazo 
de seis meses desde la aprobación de la presente resolución.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Susana Beltrán García, diputa-

da, GP Cs 

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
270-00005/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 25.05.2017

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència d’Isabel Alonso Dávila, presidenta de l’Associació Dret a 

Morir Dignament (tram. 352-01456/11)
Proposta d’audiència de Núria Terribas, directora de la Fundació Grífols i Lucas 

(tram. 352-01457/11)
Proposta d’audiència d’una representació de l’Observatori de Bioètica i Dret de 

la Universitat de Barcelona (tram. 352-01458/11)
Proposta d’audiència de Marcos Ariel Hourmann, doctor en medicina (tram. 

352-01459/11)

Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència d’Isabel Alonso, presidenta de l’Associació Dret a Morir 

Dignament (tram. 352-01460/11)
Proposta d’audiència de Montserrat Busquets Surribas, vocal de la Comissió De-

ontològica del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (tram. 352-01461/11)
Proposta d’audiència de Dolors Molina Pérez, treballadora social del Programa 

d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport de Santa Coloma de Gramenet (tram. 
352-01462/11)

Proposta d’audiència de Núria Terribas i Sala, jurista especialista en bioètica 
(tram. 352-01463/11)

Proposta d’audiència de Victòria Camps Cervera, catedràtica de filosofia moral i 
política de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 352-01464/11)
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Proposta d’audiència de Josep M. Busquets, secretari del Consell de Bioètica de 
Catalunya (tram. 352-01465/11)

Proposta d’audiència de Xavier Busquet, metge pal·liativista (tram. 352-01466/11)
Proposta d’audiència de Maria Casado González, catedràtica de filosofia i dret i 

membre de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona (tram. 
352-01467/11)

Proposta d’audiència de José María Mena Álvarez, ex-fiscal en cap del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (tram. 352-01468/11)

Proposta d’audiència d’Alba Brugués, en representació de l’Associació d’Infer-
meria Familiar i Comunitària de Catalunya (tram. 352-01469/11)

Proposta d’audiència de Xavier Gómez-Batiste, cap del Servei de Cures Pal·liati-
ves i membre de la Universitat de Vic (tram. 352-01470/11)

Proposta d’audiència d’Olga Tubau, jurista (tram. 352-01471/11)
Proposta d’audiència de Felipe Solsona Duran, membre del Comitè d’Ètica del 

Parc Salut Mar (tram. 352-01472/11)
Proposta d’audiència de Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Bar-

celona (tram. 352-01473/11)
Proposta d’audiència de Milagros Pérez Oliva, periodista i sotsdirectora del diari 

El País (tram. 352-01474/11)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència de Xavier Gómez-Batista Alentorn, director de la càtedra 

de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i 
membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (tram. 352-01475/11)

Proposta d’audiència de Cristina Monforte Royo, vicedegana de la Facultat de 
Medicina i Ciència de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya i mem-
bre de la Càtedra Wecare - Atenció al final de la vida (tram. 352-01476/11)

Proposta d’audiència de Manuel Sánchez Pérez, coordinador de l’Àrea Sociosa-
nitària i de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell 
i professor associat de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 
352-01477/11)

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència de Margarita Bofarull Buñuel, presidenta de l’Institut Borja 

de Bioètica (tram. 352-01478/11)
Proposta d’audiència de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bi-

oètica de Catalunya (tram. 352-01479/11)
Proposta d’audiència de Josep M Busquets i Font, secretari del Comitè de Bioèti-

ca de Catalunya i president de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Bioètica 
en Ciències de la Salut (tram. 352-01480/11)

Proposta d’audiència de Margarita Boladeras i Cucurella, especialista en filoso-
fia moral i membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona (tram. 
352-01481/11)

Proposta d’audiència de Josep Terés Quiles, president de la Comissió de Deonto-
logia del Col·legi de Metges de Barcelona (tram. 352-01482/11)

Proposta d’audiència de Mercedes Martínez Pérez, advocada de l’Assessoria Ju-
rídica del Col·legi de Metges de Barcelona (tram. 352-01483/11)

Proposta d’audiència de d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir 
Dignament (tram. 352-01484/11)

Proposta d’audiència d’una representació de la Societat Catalano-Balear de Cu-
res Pal·liatives (tram. 352-01485/11)

Proposta d’audiència d’una representació del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya (tram. 352-01486/11)

Proposta d’audiència d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(tram. 352-01487/11)
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Proposta d’audiència de d’una representació del Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya (tram. 352-01488/11)

Proposta d’audiència de Xavier Gómez-Batiste Alentorn, director de l’Observa-
tori Qualy, centre col·laborador de l’Organització Mundial de la Salut per a progra-
mes públics de cures pal·liatives (tram. 352-01489/11)

Proposta d’audiència d’una representació del Consell Consultiu de Pacients de 
Catalunya (tram. 352-01490/11)

Proposta d’audiència d’una representació de la Coordinadora d’Acompanyament 
al Dol (tram. 352-01491/11)

Proposta d’audiència de Christian Antonio Villavicencio Chávez, expert en me-
dicina pal·liativa de l’Institut Català d’Oncologia (tram. 352-01492/11)

Proposta d’audiència de Victòria Camps i Cervera, vocal del Comitè de Bioètica 
de Catalunya (tram. 352-01493/11)

Proposta d’audiència de Maria Casado González, directora del centre d’investi-
gació de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona (tram. 352-
01494/11)

Proposta d’audiència d’Esther Giménez-Salinas i Colomer, vocal del Comitè de 
Bioètica de Catalunya (tram. 352-01495/11)

Proposta d’audiència de Josep Ramos Montes, vocal del Comitè de Bioètica 
de Catalunya i vicepresident del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya 
(tram. 352-01496/11)

Proposta d’audiència de Begoña Román i Maestre, vocal del Comitè de Bioèti-
ca de Catalunya i presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya 
(tram. 352-01497/11)

Proposta d’audiència de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del Comitè de 
Bio ètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Barcelona (tram. 352-01498/11)

Proposta d’audiència d’una representació de l’associació de voluntaris de l’Hos-
pital de Sant Joan de Déu (tram. 352-01499/11)

Proposta d’audiència d’una representació de l’equip del Programa d’atenció do-
miciliària i equips de suport (PADES) dels centres d’atenció primària de Nou Barris 
(tram. 352-01500/11)

Proposta d’audiència d’una representació del Comitè d’Ètica Assistencial de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron (tram. 352-01501/11)

Proposta d’audiència de Josep Arimany Manso, vocal de la Junta Directiva de 
l’Associació Nacional de Metges Forenses i president de la Societat Catalana de Me-
dicina Legal i Toxicologia (tram. 352-01502/11)

Proposta d’audiència de Xavier Morlans Molina, sacerdot de la diòcesi de Barce-
lona i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya (tram. 352-01503/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Justícia, 07.06.2017, DSPC-C 443

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en 
Comissió
Compareixença d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir Dignament 

(tram. 353-00569/11)
Compareixença de Núria Terribas, directora de la Fundació Grífols i Lucas i ju-

rista especialista en bioètica (tram. 353-00570/11)
Compareixença de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del Comitè de Bioètica 

de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Barcelona (tram. 353-00571/11)
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Compareixença de Victòria Camps Cervera, catedràtica de filosofia moral i po-
lítica de la Universitat Autònoma de Barcelona i vocal del Comitè de Bioètica de 
Catalunya (tram. 353-00572/11)

Compareixença de Josep M. Busquets i Font, secretari del Comitè de Bioètica 
de Catalunya i president de la junta directiva de la Societat Catalana de Bioètica en 
Ciències de la Salut (tram. 353-00573/11)

Compareixença de María Casado González, catedràtica de filosofia i dret, mem-
bre de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona i directora 
del centre d’investigació de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Bar-
celona (tram. 353-00574/11)

Compareixença de Xavier Gómez-Batiste Alentorn, director de la càtedra de Cu-
res Pal·liatives de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, membre 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i director de l’Observatori Qualy 
(tram. 353-00575/11)

Compareixença de Marcos Ariel Hourmann, doctor en Medicina (tram. 353-00576/11)
Compareixença de José María Mena Álvarez, ex-fiscal en cap del Tribunal Su-

perior de Justícia de Catalunya (tram. 353-00577/11)
Compareixença de Josep Terés Quiles, president de la Comissió de Deontologia 

del Col·legi de Metges de Barcelona (tram. 353-00578/11)

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials rebutjades
Proposta d’audiència de Cristina Monforte Royo, vicedegana de la Facultat de 

Medicina i Ciència de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya i mem-
bre de la Càtedra Wecare - Atenció al final de la vida (tram. 352-01476/11)

Proposta d’audiència de Manuel Sánchez Pérez, coordinador de l’Àrea Sociosa-
nitària i de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell 
i professor associat de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 
352-01477/11)

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials retirades
Proposta d’audiència de Dolors Molina Pérez, treballadora social del Programa 

d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport de Santa Coloma de Gramenet (tram. 
352-01462/11)

Proposta d’audiència de Xavier Busquet, metge pal·liativista (tram. 352-01466/11)
Proposta d’audiència d’Alba Brugués, en representació de l’Associació d’Infer-

meria Familiar i Comunitària de Catalunya (tram. 352-01469/11)
Proposta d’audiència d’Olga Tubau, jurista (tram. 352-01471/11)
Proposta d’audiència de Felipe Solsona Duran, membre del Comitè d’Ètica del 

Parc Salut Mar (tram. 352-01472/11)
Proposta d’audiència de Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Bar-

celona (tram. 352-01473/11)
Proposta d’audiència de Milagros Pérez Oliva, periodista i sotsdirectora del diari 

El País (tram. 352-01474/11)
Proposta d’audiència de Margarita Bofarull Buñuel, presidenta de l’Institut Borja 

de Bioètica (tram. 352-01478/11)
Proposta d’audiència de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bi-

oètica de Catalunya (tram. 352-01479/11)
Proposta d’audiència de Margarita Boladeras i Cucurella, especialista en filoso-

fia moral i membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona (tram. 
352-01481/11)

Proposta d’audiència de Mercedes Martínez Pérez, advocada de l’Assessoria Ju-
rídica del Col·legi de Metges de Barcelona (tram. 352-01483/11)

Proposta d’audiència d’una representació de la Societat Catalano-Balear de Cu-
res Pal·liatives (tram. 352-01485/11)
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Proposta d’audiència d’una representació del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya (tram. 352-01486/11)

Proposta d’audiència d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(tram. 352-01487/11)

Proposta d’audiència de d’una representació del Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya (tram. 352-01488/11)

Proposta d’audiència d’una representació del Consell Consultiu de Pacients de 
Catalunya (tram. 352-01490/11)

Proposta d’audiència d’una representació de la Coordinadora d’Acompanyament 
al Dol (tram. 352-01491/11)

Proposta d’audiència de Christian Antonio Villavicencio Chávez, expert en me-
dicina pal·liativa de l’Institut Català d’Oncologia (tram. 352-01492/11)

Proposta d’audiència d’Esther Giménez-Salinas i Colomer, vocal del Comitè de 
Bioètica de Catalunya (tram. 352-01495/11)

Proposta d’audiència de Josep Ramos Montes, vocal del Comitè de Bioètica 
de Catalunya i vicepresident del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya 
(tram. 352-01496/11)

Proposta d’audiència de Begoña Román i Maestre, vocal del Comitè de Bioèti-
ca de Catalunya i presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya 
(tram. 352-01497/11)

Proposta d’audiència d’una representació de l’associació de voluntaris de l’Hos-
pital de Sant Joan de Déu (tram. 352-01499/11)

Proposta d’audiència d’una representació de l’equip del Programa d’atenció do-
miciliària i equips de suport (PADES) dels centres d’atenció primària de Nou Barris 
(tram. 352-01500/11)

Proposta d’audiència d’una representació del Comitè d’Ètica Assistencial de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron (tram. 352-01501/11)

Proposta d’audiència de Josep Arimany Manso, vocal de la Junta Directiva de 
l’Associació Nacional de Metges Forenses i president de la Societat Catalana de Me-
dicina Legal i Toxicologia (tram. 352-01502/11)

Proposta d’audiència de Xavier Morlans Molina, sacerdot de la diòcesi de Barce-
lona i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya (tram. 352-01503/11)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

Comissió de Justícia, 12.06.2017, DSPC-C 453; 19.06.2017, DSPC-C 460

El dia 12 de juny, DSPC-C 453 
Compareixença d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir Dignament 

(tram. 353-00569/11)
Compareixença de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del Comitè de Bioètica 

de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Barcelona (tram. 353-00571/11)

Compareixença de Josep M. Busquets i Font, secretari del Comitè de Bioètica 
de Catalunya i president de la junta directiva de la Societat Catalana de Bioètica en 
Ciències de la Salut (tram. 353-00573/11)

Compareixença de Josep Terés Quiles, president de la Comissió de Deontologia 
del Col·legi de Metges de Barcelona (tram. 353-00578/11)

El dia 19 de juny, DSPC-C 460 
Compareixença de Núria Terribas, directora de la Fundació Grífols i Lucas i ju-

rista especialista en bioètica (tram. 353-00570/11)
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Compareixença de Victòria Camps Cervera, catedràtica de filosofia moral i po-
lítica de la Universitat Autònoma de Barcelona i vocal del Comitè de Bioètica de 
Catalunya (tram. 353-00572/11)

Compareixença de Xavier Gómez-Batiste Alentorn, director de la càtedra de Cu-
res Pal·liatives de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, membre 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i director de l’Observatori Qualy 
(tram. 353-00575/11)

Compareixença de Marcos Ariel Hourmann, doctor en Medicina (tram. 353-
00576/11)

Compareixença de José María Mena Álvarez, ex-fiscal en cap del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya (tram. 353-00577/11)

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes
Compareixença de María Casado González, catedràtica de filosofia i dret, mem-

bre de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona i directora 
del centre d’investigació de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Bar-
celona (tram. 353-00574/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 23.06.2017 al 13.07.2017).
Finiment del termini: 14.07.2017; 12:00 h.

 Correcció d'errades de publicació
– El termini de presentació d’esmenes a l’articulat de la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (270-00005/11), a la pàgina 142, ha estat rectificat al BOPC 448, a la pàgina 24.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
de commemoració del trentè aniversari de l’atemptat terrorista 
d’Hipercor
401-00027/11

ACORD DE LA JUNTA

16.06.2017

El Parlament de Catalunya, amb motiu de la commemoració del trentè aniversari 
de l’atemptat terrorista d’Hipercor, a Barcelona, reitera la seva enèrgica condemna i 
repulsa d’aquest atemptat, ret homenatge a totes les víctimes del terrorisme i expres-
sa el seu compromís permanent amb totes les persones que han estat víctimes del 
terrorisme o que ho puguin ésser en el futur.

L’atemptat d’Hipercor, que va ésser perpetrat el 19 de juny de 1987 per la banda 
terrorista ETA, mitjançant un cotxe bomba, va causar vint-i-una víctimes mortals i 
quaranta-cinc ferits. Aquest atemptat, per la seva crueltat especialment indiscrimi-
nada, va suscitar una reacció ciutadana majúscula i va palesar el rebuig massiu dels 
ciutadans a qualsevol forma de terrorisme, el qual representa un atac frontal als va-
lors democràtics essencials, de pau i llibertat, que fonamenten la convivència i que 
són pilars basics de la vida col·lectiva.

Per això, els ciutadans de Catalunya, per mitjà de llurs representants, volen reno-
var la condemna de qualsevol acte de terrorisme o d’enaltiment dels terroristes. El 
Parlament de Catalunya rebutja qualsevol intent d’equiparació moral o política entre 
les víctimes i llurs botxins, i es compromet a actuar contra la legitimació política i 
social del terrorisme i contra els plantejaments que portin a considerar que el terror 
pot esdevenir un instrument més de l’acció política.

El Parlament de Catalunya reafirma la seva determinació de vèncer definitiva-
ment el terrorisme de qualsevol signe lluitant amb els instruments que ofereixen la 
democràcia i l’estat de dret.

Les forces polítiques que promouen aquesta declaració expressen llur solidaritat 
amb les víctimes, es comprometen a reforçar el marc institucional de convivència 
pacífica i democràtica i els valors que representa, i també a defensar la dignitat de 
les víctimes. Aquest reconeixement vol ésser una manifestació de gratitud per llur 
exemple i una manera de reafirmar el compromís per llur record, memòria i mis-
satge ètic.

El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement a la insubstituïble tas-
ca que acompleixen diàriament les associacions de víctimes del terrorisme en l’as-
sistència a les persones i famílies destrossades per la violència del terror, i en la de-
fensa de llurs legítimes pretensions de memòria, dignitat, justícia, veritat i reparació 
integral de les víctimes.

Així mateix, el Parlament de Catalunya expressa la seva confiança en l’estat de 
dret i en la unitat de tots els demòcrates en la lluita contra el terrorisme i, particu-
larment, la seva confiança en els qui, com els membres de les forces i els cossos de 
seguretat i del poder judicial, vetllen per garantir la pau i la justícia, defensen els 
drets i llibertats dels ciutadans i apliquen la llei als qui ataquen i posen en risc la 
convivència pacífica i democràtica.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Cos-

cubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álvarez, GP PPC; Marta Rovira i 
Vergés, GP JS; portaveus
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 428/XI, sobre la construcció 
del nou Hospital Doctor Josep Trueta, a Girona
290-00400/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 62072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 428/XI, sobre la construcció del nou Hospital Doctor Josep 
Trueta, a Girona, amb número de tramitació 290-00400/11, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 9 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 62072).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 06.07.2017 al 26.07.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.07.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 429/XI, sobre la unitat de 
cures intensives pediàtriques i la unitat neonatal de l’Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona
290-00401/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 62073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 429/XI, sobre la unitat de cures intensives pediàtriques i la 
unitat neonatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, amb número de tra-
mitació 290-00401/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió 
de Salut.

Barcelona, 9 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 62073).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 06.07.2017 al 26.07.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.07.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 431/XI, sobre l’Institut de 
Diagnòstic per la Imatge
290-00403/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 62074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 431/XI, sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, amb nú-
mero de tramitació 290-00403/11, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Salut.

Barcelona, 9 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 62074).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 06.07.2017 al 26.07.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.07.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 433/XI, sobre els psicòlegs 
clínics
290-00405/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 62075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 433/XI, sobre els psicòlegs clínics, amb número de tramitació 
290-00405/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 9 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 62075).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 06.07.2017 al 26.07.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.07.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 434/XI, sobre l’increment del 
pressupost del programa Salut i Escola
290-00406/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 62076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 434/XI, sobre l’increment del pressupost del programa Salut 
i Escola, amb número de tramitació 290-00406/11, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 9 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 62076).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 06.07.2017 al 26.07.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.07.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.



BOPC 446
22 de juny de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 147 

Control del compliment de la Resolució 435/XI, sobre la 
transparència en el sistema sanitari
290-00407/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 62077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 435/XI, sobre la transparència en el sistema sanitari, amb nú-
mero de tramitació 290-00407/11, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Salut.

Barcelona, 9 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 62077).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 06.07.2017 al 26.07.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.07.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 436/XI, sobre la precarietat 
laboral en el sistema sanitari
290-00408/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 62078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 436/XI, sobre la precarietat laboral en el sistema sanitari, amb 
número de tramitació 290-00408/11, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 9 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 62078).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 06.07.2017 al 26.07.2017) del termini que dispo-
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sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.07.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 438/XI, sobre la gestió i el 
pressupost de l’atenció primària i comunitària
290-00410/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 62079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 438/XI, sobre la gestió i el pressupost de l’atenció primària i 
comunitària, amb número de tramitació 290-00410/11, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 9 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 62079).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 06.07.2017 al 26.07.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.07.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 444/XI, sobre la construcció 
d’un edifici per a l’Escola Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat
290-00416/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62375 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 444/XI, sobre 
la construcció d’un edifici per a l’Escola Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat 
(tram. 290-00416/11), us informo del següent:

El 14 de febrer de 2017 es va publicar el concurs per la licitació del contracte de 
serveis d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la pos-
terior direcció d’obra de la nova construcció de l’Escola Ernest Lluch (1 línia + 4 
aules), a l’Hospitalet de Llobregat.
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El protocol de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobre-
gat en matèria d’educació es va signar el 20 de febrer de 2017.

Barcelona, 12 de juny de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 445/XI, sobre la construcció 
d’un edifici per a l’Escola Paco Candel de l’Hospitalet de Llobregat
290-00417/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62376 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 445/XI, sobre 
la construcció d’un edifici per a l’Escola Paco Candel de l’Hospitalet de Llobregat 
(tram. 290-00417/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament licitarà el concurs per l’adjudicació del contrac-
te per la redacció del projecte executiu per la construcció de l’Escola Paco Candel 
quan l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat posi a disposició del Govern de la 
Generalitat el solar corresponent.

Barcelona, 12 de juny de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 446/XI, sobre l’Escola Els 
Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
290-00418/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62377 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 446/XI, sobre l’Es-
cola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (tram. 290-00418/11), us informo 
del següent:

El Departament d’Ensenyament dóna continuïtat al projecte educatiu de l’Escola 
Els Aigüerols de Santa Perpetua de Mogoda que escolaritza alumnes des del primer 
curs d’educació infantil de segon cicle fins el sisè curs d’educació primària.

Barcelona, 12 de juny de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 447/XI, sobre la supressió 
d’un grup de P3 de l’Escola Rosa Oriol, de Lliçà d’Amunt
290-00419/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62378 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 447/XI, sobre la 
supressió d’un grup de P3 de l’Escola Rosa Oriol, de Lliçà d’Amunt (tram. 290-
00419/11), us informo del següent:

En el procés d’admissió d’alumnat pel curs 2016-2017 el Departament d’Ense-
nyament va programar l’oferta de l’Escola Rosa Oriol amb dos grups en el primer 
curs d’educació infantil de segon cicle.

El nombre de sol·licituds que van demanar l’Escola Rosa Oriol va ser d’un total 
de 18, de manera que el Departament d’Ensenyament va programar l’oferta final de 
l’Escola Rosa Oriol amb un grup de primer curs d’educació infantil de segon cicle.

Barcelona, 12 de juny de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 449/XI, per la qual s’aprova el 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
290-00420/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017

Control del compliment de la Resolució 466/XI, sobre el 
desglossament i el detall dels informes d’execució del pressupost de 
la Generalitat
290-00436/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62336 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 466/XI, sobre el 
desglossament i el detall dels informes d’execució del pressupost de la Generalitat 
(tram. 290-00436/11), us informo del següent:

La Intervenció General publica des del mes de maig els fitxers d’execució men-
sual del pressupost d’ingressos i de despeses de la Generalitat de Catalunya (Depar-
taments, Parlament i organismes estatutaris i consultius, Entitats autònomes i Servei 
Català de la Salut) al web de dades obertes de Catalunya,

Els fitxers de dades especifiquen l’estructura orgànica (centres gestors), econòmi-
ca (capítols, articles, etc. fins a posició pressupostària) i per programes.



BOPC 446
22 de juny de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 151 

Els fitxers es poden descarregar en els següents formats: CSV, JSON, RDF, RSS, 
TSV i XML.

Per a cada posició pressupostària d’ingrés es dóna informació de:
– Previsions pressupostàries
– Augments de previsió
– Disminucions de previsió
– Previsions finals
– Drets contrets
– Drets anul·lats abans d’ingrés
– Drets anul·lats per devolucions
– Baixes per insolvència
– Total drets anul·lats
– Drets reconeguts nets
– Recaptat
– Devolucions
– Recaptació neta
– Cancel·lat en espècie
– Drets pendents de cobrament a final del període
Per a cada partida de despesa es mostren els imports acumulats relatius a:
– Crèdits inicials
– Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
– Ampliacions de crèdit
– Incorporacions de romanents de crèdit
– Generacions de crèdit
– Augments per transferència
– Minoracions per transferència
– Pressupost definitiu
– Autoritzacions
– Disposicions
– Obligacions reconegudes
Els fitxers es poden descarregar en el següent lloc web:
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/
També es pot trobar la informació al web del departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda on es publiquen taules dinàmiques que faciliten la lectura 
del fitxer.

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/seguiment-control-finances/
execucio-pressupostaria/

D’altra banda, l’informe mensual d’execució pressupostària del sector públic ad-
ministratiu de la Generalitat està disponible a la pàgina web següent:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/els-pressupos-
tos-de-la-generalitat-de-catalunya-per-al-2017/ime/

I, finalment, en el portal dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, a més a 
més de tota la informació referida al pressupost, es poden consultar els apartats dels 
pressupostos interactius (Navega pel pressupost i Mapes).

http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2017/02_llei.htm

Barcelona, 7 de juny de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/seguiment-control-finances/execucio-pressupostaria/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/seguiment-control-finances/execucio-pressupostaria/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/els-pressupostos-de-la-generalitat-de-catalunya-per-al-2017/ime/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/els-pressupostos-de-la-generalitat-de-catalunya-per-al-2017/ime/
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2017/02_llei.htm
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Control del compliment de la Resolució 467/XI, sobre el control 
parlamentari de l’execució del pressupost de la Generalitat
290-00437/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62337 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 467/XI, sobre 
el control parlamentari de l’execució del pressupost de la Generalitat (tram. 290-
00437/11), us informo del següent:

En compliment d’aquesta Resolució, el secretari d’Economia es posa a disposició 
per comparèixer davant la Comissió d’Economia i Hisenda, tan aviat com aquesta 
ho acordi.

D’altra banda, indiquem que el secretari d’Economia va comparèixer el passat 
dia 10 de maig a la Comissió d’Economia i Hisenda per informar sobre el tancament 
de l’exercici 2016.

Barcelona, 7 de juny de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 483/XI, sobre mesures de 
foment del transport no contaminant
290-00453/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 62487 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 483/XI, sobre me-
sures de foment del transport no contaminant (tram. 290-00453/11), us informo del 
següent:

En primer lloc, en l’àmbit dels serveis de transport interurbà per carretera de 
competència de la Generalitat de Catalunya, encara no existeix un mercat d’autobu-
sos elèctrics que permeti garantir la capacitat necessària d’energia per a la prestació 
dels serveis. Per tant, es preveu que la implantació del vehicle elèctric en aquest àm-
bit sigui paral·lela a l’evolució tecnològica dels vehicles a utilitzar.

En segon lloc, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat (DTES), ha iniciat contactes amb Renfe per tal d’establir les 
bases per a la realització de proves pilot d’aparcaments segurs a les estacions de ser-
veis de Rodalies de Catalunya, entre les quals es troben les quatre capitals de pro-
víncia, i especialment fora de l’AMB, on actualment ja s’està desplegant el sistema 
Bicibox d’aparcaments segurs. En aquest sentit, actualment Renfe col·labora en el 
projecte europeu BiTiBi, en el qual hi ha involucrada l’estació de Barcelona Sants, 
estació que pretén potenciar la intermodalitat bicicleta - tren i l’eficiència energètica 
del sistema de transports.

En funció dels resultats obtinguts de les proves pilot i de l’anàlisi i col·laboració 
del DTES amb els ajuntaments, l’ADIF i les ATM, es podrien definir tant la ubica-
ció com la tipologia dels aparcaments segurs en cada cas. Això implicaria que s’ha-
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guessin d’estudiar les fórmules de gestió d’aquests espais per tal de definir models 
de negoci a desenvolupar per garantir-ne la viabilitat.

Barcelona, 12 de juny de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 662/XI, sobre l’acusació 
formulada pel Consorci del Palau de la Música Catalana en el judici 
penal del cas Palau
290-00623/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017

Control del compliment de la Resolució 663/XI, sobre el saqueig del 
Palau de la Música Catalana
290-00624/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 45/XI, sobre les condicions 
laborals dels docents
390-00045/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62379 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 45/XI, sobre les condicions laborals 
dels docents (tram. 390-00045/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs opo-
sició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris 
docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics 
de formació professional.

Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició 
per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

Barcelona, 8 de juny de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Moció 87/XI, sobre la competitivitat de 
l’empresa catalana
390-00087/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62333 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 87/XI, sobre la competitivitat de 
l’empresa catalana (tram. 390-00087/11), us informo del següent:

Uns dels objectius prioritaris del Govern de la Generalitat és garantir el rigor 
i l’ètica en la contractació pública, amb l’aprovació i aplicació de codis de bones 
pràctiques per a la contractació dels serveis i dels subministraments més sensibles 
socialment. Amb aquest objectiu s’han adoptat les mesures següents:

1. Mesures de lluita contra la morositat
a) La Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, determina que el termi-
ni de pagament és d’un màxim de 30 dies des del registre de factures per a confor-
mació i un màxim de 30 dies per pagar des de la data de conformació. L’objectiu, 
doncs, ha de ser complir aquests terminis i no es poden realitzar pactes contraris al 
que estableixi la normativa.

També s’ha de remarcar la reducció del període mitjà de pagament de la Gene-
ralitat, del que s’està informant des de 2015 a la pàgina web del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

b) A més, a partir de la posada en marxa de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
sector públic, no es produeix un endarreriment substancial entre la recepció i el re-
gistre de factures. La digitalització de tot el sistema permet un seguiment més acurat 
i l’aplicació de mesures correctores que millorin progressivament el sistema.

Com mostra el quadre següent, el període mitjà d’inscripció de les factures elec-
tròniques pels exercicis 2015, 2016 i 2017 ha millorat substancialment i el període 
d’inscripció pel primer trimestre de 2017 s’ha escurçat fins a només 0,3 dies. Les 
dades fan referència a les entitats del Sector Públic Administratiu de la Generalitat 
de Catalunya (Administració de la Generalitat de Catalunya, CatSalut i entitats au-
tònomes administratives).

Dades GECAT 2015 2016 1T 2017

Període mig d’inscripció 1,2 dies 0,9 dies 0,3 dies

D’altra banda, l’article 10 de la Llei 25/2013 disposa que els òrgans que tenen 
atribuïdes les funcions de comptabilitat en les administracions públiques, han de 
realitzar requeriments periòdics d’actuació amb relació a les factures pendents de 
reconeixement d’obligació.

c) Pel que fa al sistema de notificacions a les empreses subcontractades, cal tenir 
en compte que d’acord amb la normativa vigent i amb el Projecte de Llei de Con-
tractes del Sector Públic, els articles que fan referència a la subcontractació tenen 
caràcter bàsics i que, per tant, si es vol regular en aquest sentit, cal fer-ho proposant 
esmenes a la normativa bàsica estatal que s’està tramitant, cosa que correspon fer 
des de l’àmbit parlamentari.

d) En relació amb els mecanismes financers per assegurar el pagament de les 
obligacions fins el límit de dèficit establert per l’Estat, cal dir que aquests estan pre-
vistos amb el Fons de liquiditat autonòmic (FLA) quant al volum. Pel que fa a la 
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periodicitat del pagament, en aquest any 2017 no s’ha rebut el primer desembors del 
FLA fins el mes abril, la qual cosa produeix tensions de tresoreria i retards en els 
pagaments.

e) Finament, pel que fa a l’ampliació de la capacitat de finançament públic de 
l’Institut Català de Finances (ICF) per a millorar el suport al finançament de les em-
preses petites i mitjanes i de les microempreses, cal dir que, per a l’any 2017, l’ICF 
ha previst 700 milions d’euros per tal de finançar projectes de pimes.

2. Mesures amb relació a la contractació pública
a) El Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret-Llei 3/2016, de 31 de maig, 

de mesures urgents en matèria de contractació pública, que fou convalidat pel Par-
lament de Catalunya el dia 13 de juliol, ha incorporat la regla general de la divisió 
en lots dels contractes. Aquest Decret-llei es troba plenament vigent i és aplicable, 
mentre no sigui aprovada pel Parlament de Catalunya la llei corresponent que el 
substituirà.

En concret, l’article 5 del Decret-llei 3/2016 estableix clarament l’obligació de la 
divisió dels contractes en lots:

«Article 5:
5.1 En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s’haurà d’incloure a l’ex-

pedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules 
administratives particulars o documents que regeixin les contractacions.»

A més a més, l«Informe de Contractació Pública segons les tipologies d’adjudi-
cataris 2015», disponible al web de la Direcció General de Contractació Pública, 
posa en relleu a les pàgines 55 i següents, que la lotització dels contractes millora la 
concurrència, de forma que s’incrementa el nombre d’empreses adjudicatàries entre 
un 1,6 i un 3,2% respecte dels expedients no lotitzats; incrementa l’adjudicació a les 
PIMES (que passen d’un 72,8% en contractes no lotitzats a un 75,3% en contractes 
lotitzats) i resulta més eficient per a les empreses presentar-se a convocatòries amb 
lotització. En l’esmentat informe també s’esmenta que, l’any 2015, l’import mitjà 
dels contractes amb divisió en lots ha estat superior a l’import mitjà dels contractes 
sense divisió en lots (226 milions d’euros i 192 milions d’euros, respectivament).

Cal destacar, així mateix, que, a diferència de la Generalitat, l’Estat encara no ha 
incorporat aquesta regla general (prevista a la Directiva 2014/24/UE) a la legislació 
bàsica de contractes del sector públic, si bé l’ha prevista al projecte de llei que es 
troba en tràmit al Congrés dels Diputats.

b) L’article 159.2 de la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic 2017, ha incorporat una disposició legal sobre la inclusió clàusules 
de responsabilitat social en els contractes públics de l’Administració de la Genera-
litat i del seu sector públic.

Al respecte, i d’acord amb les dades de contractació pública de la Generalitat i el 
seu sector públic de l’any 2016, cal destacar que només un 1% dels contractes s’ha 
adjudicat per subhasta (corresponent a un 2,3% del volum econòmic) i un 5,6% dels 
contractes han estat adjudicats per procediment obert amb el preu com a únic criteri 
d’adjudicació (2,24% del volum econòmic). Per tant, en la major part de procedi-
ments de licitació ja s’utilitzen altres criteris d’adjudicació diferents del preu.

c) L’Administració de la Generalitat disposa de grups de treball sectorials de 
contractació i s’han aprovat tres codis de bones pràctiques en matèria de contracta-
ció pública de caràcter sectorial, els quals han estat elaborats conjuntament i apro-
vats amb els sectors empresarials i sindicals corresponents:

– Codi de bones pràctiques per als contractes de serveis a les persones.
– Codi de bones pràctiques per als contractes de serveis de neteja.
– Codi de bones pràctiques per als contractes de serveis de vigilància i seguretat.
Tots tres disposen de grups de treball de seguiment.
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d) La Direcció General de Contractació Pública, l’Escola d’Administració Pú-
blica així com la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
han portat a terme durant l’any 2016 diferents activitats formatives, cursos, tallers i 
jornades destinades a la formació en matèria de contractació als funcionaris públics. 
En total sumen unes 40 activitats formatives.

Per a l’any 2017 s’ha previst el següent programa de formació:
– 4 tallers de prevenció i gestió del risc de frau i corrupció, conjuntament amb 

l’Oficina Antifrau.
– 3 Tallers d’aplicació del decret–llei de mesures urgents en matèria de contrac-

tació pública. les mesures de gestió eficient
– 1 Taller pràctic de compra pública ambientalitzada
– Presentació de noves eines web en matèria de contractació pública
– Jornada sobre noves formes de gestió dels serveis públics
– Jornada sobre contractació oberta
– Programa sobre compra d’innovació, organitzat conjuntament per l’EAPC, la 

Junta Consultiva de Contractació Administrativa i la DGCP.
– Dues jornades sobre novetats legislatives en l’àmbit de la contractació públi-

ca, conjuntament Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i Direcció General 
de Contractació Pública.

– Cursos bàsics sobre contractació pública.
e) Avalis de Catalunya facilita el finançament de les pimes i microempreses mit-

jançant la prestació d’avals financers davant Entitats Financeres, avals econòmics 
davant de clients i proveïdors, així com també, per facilitar l’accés d’aquestes em-
preses a la licitació en concursos públics i posterior execució d’obres o serveis, mit-
jançant línies d’avals tècnics.

3. Mesures de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya

Les actuacions que la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Admi-
nistració està duent a terme, en relació amb el compliment de les mesures establer-
tes a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, són les següents:

D’una banda, l’entrada en vigor de la Llei 39/20015, estableix una nova regula-
ció envers la simplificació en l’aportació documental per part dels ciutadans i dels 
interessats en el procediment. Aquesta nova regulació minimitza la càrrega dels 
ciutadans i de les persones interessades en l’aportació de dades i documents. Aques-
ta norma de caràcter bàsic, regula àmpliament els aspectes de simplificació docu-
mental establint amb caràcter general que el ciutadà no està obligat a aportar dades i 
documents que hagi presentat en qualsevol administració o que hagin estat elaborats 
per una administració.

En aquest sentit s’estableix que la consulta i comprovació de dades es realitzarà 
mitjançant les plataformes d’interoperabilitat de les diferents administracions. La 
Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració continua impul-
sant l’ampliació de les dades i documents consultables mitjançant la plataforma d’in-
teroperabilitat de la Generalitat de Catalunya, incorporant l’any 2016 nous productes 
i/o modalitats de consulta al Catàleg de dades i documents electrònics:

– Certificats de Renda de l’exercici 2015 de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT)

– Nova modalitat de certificació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT): Consulta de dades cadastrals d’un contribuent

– Nova modalitat de consulta del Registre general de dret i d’entitats jurídiques: 
Consulta de comptes d’una entitat.

– Certificat d’inexistència d’antecedents penals del Registre Central de Penats
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– Certificat d’inexistència d’antecedents penals per delictes sexuals
Actualment el catàleg ofereix 77 possibilitats d’intercanvi de dades (modalitats), 

agrupats en 24 productes. El consum anual de dades de productes d’interoperabilitat 
a través de la plataforma corporativa PICA els anys 2015 i 2016 ha estat:

– Any 2015: 17.908.632
– Any 2016: 19.034.062
D’altra banda, en l’àmbit de la tramitació d’activitats empresarials, la Direcció 

General de Modernització i Innovació de l’Administració està impulsant el Regis-
tre general de la representació amb la finalitat d’acreditar als òrgans que tramitin 
procediments administratius per via electrònica l’abast, els límits i la vigència de la 
representació amb què s’actua. Aquest Registre permet incloure dades relatives a 
les representacions legals, voluntàries i a altres formes d’habilitació admeses legal-
ment i permet simplificar els tràmits d’acreditació de la personalitat jurídica i de la 
capacitat d’obrar davant l’Administració de la Generalitat, aprofitant la immediatesa 
i la capacitat de relacionar informació dispersa mitjançant les tecnologies de la in-
formació i la comunicació, per poder contrastar les acreditacions efectuades prèvia-
ment, evitant duplicar tasques i que els ciutadans hagin de presentar reiteradament 
la mateixa documentació davant de l’Administració de la Generalitat.

Finalment, la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració, 
en coordinació amb altres departaments i per tal de donar compliment als precep-
tes que estableix l’article 6 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, està duent a terme un projecte per 
definir el nou model d’inspecció i control en règims de declaració responsable i de 
comunicació prèvia de les administracions públiques catalanes així com el seu Pla 
d’implantació. Això permetrà concretar la no-exigència de mesures de control con-
currents sobre una mateixa activitat i l’estandardització dels requisits exigits per les 
administracions per a iniciar i desenvolupar activitats econòmiques amb una visió 
complerta interadministrativa. El calendari per a la definició del nou model es pre-
veu que es realitzi en el tercer trimestre d’enguany per a iniciar la seva implantació.

Barcelona, 8 de juny de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Moció 92/XI, sobre els equipaments 
penitenciaris a Barcelona
390-00092/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62519 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar compliment als punts b, c, d, g, h, i i j de la Moció 92/XI, so-
bre els equipaments penitenciaris a Barcelona (tram. 390-00092/11), us informo del 
següent: 

a) El Departament de Justícia va tancar el Centre Penitenciari Homes de Barce-
lona el passat 8 de juny del 2017. D’acord amb el que disposa el conveni signat el 10 
de gener del 2017, el Departament de Justícia posarà la finca a disposició de l’Ajun-
tament de Barcelona abans del 31 de desembre d’enguany.



BOPC 446
22 de juny de 2017

4.50.02. Compliment de mocions 158

b) El tancament de la Model s’ha realitzat garantint tots els llocs de treball, tant 
del personal funcionari com interí i/o laboral. Pel que fa als treballadors que pres-
taven els seus serveis a la Model i que han estat destinats a altres centres peniten-
ciaris de Catalunya, s’ha mantingut el complement específic vinculat a la categoria 
del centre.

c) El 14 de febrer del 2017 el Govern va aprovar un Pla pluriennal dotat amb 32 
M? per a construir un nou centre obert a la Zona Franca de Barcelona. La construc-
ció d’aquest nou centre obert finalitzarà el segon semestre del 2021 i permetrà tancar 
l’actual centre obert de la Trinitat Vella.

d) Un cop tancat el centre obert de la Trinitat Vella es posaran els terrenys a dis-
posició de l’Ajuntament de Barcelona per tal que siguin destinats a la construcció 
d’habitatge social.

e) El Govern ha iniciat els tràmits necessaris per construir un nou centre peni-
tenciari a la Zona Franca de Barcelona tenint en compte la necessitat de disposar 
d’un nou espai per a dones i per a preventius a la ciutat de Barcelona. Les obres fi-
nalitzaran el 2025 i el nou centre penitenciari estarà distribuït en dos espais: un per 
a dones, pensat en clau de gènere i que permetrà tancar l’antiga presó de Wad-Ras; 
i l’altre preparat per acollir els preventius de Barcelona.

f) El 10 de març del 2017 es va presentar un informe al Parlament de Catalunya 
on s’exposava detalladament la reestructuració del sistema penitenciari arran del 
tancament de la Model. S’annexa el document.

g) Immediatament després de l’aprovació de la Moció 92/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre els equipaments penitenciaris de la ciutat de Barcelona, el De-
partament de Justícia va establir una taula de negociació amb les organitzacions 
sindicals representatives per garantir que el procés de reestructuració de centres i 
plantilles es realitzava de conformitat amb els treballadors. El bon funcionament 
d’aquella taula de negociació va cristal·litzar en un acord sindical, el 16 de març del 
2017, amb tres dels quatre sindicats amb representació en l’àmbit dels serveis peni-
tenciaris (68% dels treballadors).

h) La distribució dels interns a altres centres penitenciaris de Catalunya s’ha 
realitzat prioritzant els criteris de vinculació familiar, manteniment de l’ocupació i 
continuïtat del programa individual de tractament.

i) El Departament de Justícia ha adoptat les mesures necessàries per garantir 
que les famílies dels interns poden arribar sense dificultats i amb transport públic 
als centres penitenciaris on han estat traslladats els seus familiars. Això inclou, en-
tre d’altres, un augment del 100% dels ajuts socials a familiars per a visitar interns.

j) El 23 de març del 2017, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de 
Justícia i el CICAC, es va iniciar el desplegament dels nous sistemes de videoconfe-
rència que permetran connectar tots els centres penitenciaris de Catalunya amb els col-
legis d’advocats. Inicialment es van posar en funcionament 8 noves cabines a Brians 1 
que permetran realitzar 16.000 videoconferències anuals entre advocats i preventius.

Barcelona, 12 de juny de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment al punt f a la Moció 92/XI, sobre els equi-
paments penitenciaris a Barcelona (tram. 390-00092/11), us informo del següent:

El tancament del CP Homes de Barcelona és una oportunitat per reestructurar el 
conjunt del sistema penitenciari de Catalunya, optimitzar recursos, guanyar en efi-
ciència i millorar la dotació de personal a tots els centres penitenciaris.

A continuació es detallen els canvis que generarà el tancament del CP Homes de 
Barcelona en l’organització del sistema penitenciari de Catalunya:
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Brians I es converteix en un centre penitenciari de preventius
El tancament del CP Homes de Barcelona comportarà la conversió de Brians 1 

en un centre penitenciari de preventius. El dilluns sis de març serà l’últim dia en què 
arribaran nous presos a la Model. A partir de l’endemà, tots els preventius ingressa-
ran directament a Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat), el nou centre 
especialitzat per a persones pendents de judici o de sentència de tota la demarcació 
de Barcelona.

Moviments d’interns
Cronològicament, el procés de tancament del CP Homes requerirà tres grans mo-

viments de trasllat d’interns:
– El primer moviment consistirà en el trasllat d’interns de Brians 1 i Brians 2 cap 

a altres presons, tenint en compte el domicili i l’arrelament territorial dels penats. 
Les destinacions d’aquests interns seran fonamentalment els centres de Mas d’Enric 
(El Catllar, Tarragonès), Ponent (Lleida, Segrià), Lledoners (St. Joan de Vilatorrada, 
Bages) i Quatre Camins (La Roca, Vallès Oriental).

– El segon moviment consistirà en el buidatge de Brians 1 i en el trasllat dels 
seus interns cap al centre veí de Brians 2. D’aquesta manera, Brians 1 estarà a punt 
per a rebre els presos preventius a partir del set de març.

– El tercer moviment consistirà en l’inici del buidatge de la Model. Els primers 
que abandonaran l’Eixample són 127 interns en tercer grau del Centre Obert 1, que 
comparteix recinte però que funciona amb independència de la resta de l’edifici. 
Aquests interns, que només hi van a dormir, es traslladaran fins al Centre Obert 2 
de Barcelona, popularment conegut com la presó de Trinitat. El traspàs començarà 
el 20 d’abril, es farà progressivament i en autogovern.

Està previst que la primera setmana de maig acabi la reubicació dels interns en 
règim obert i comenci el buidatge de la resta de reclusos. Llavors, ja farà dos mesos 
que els preventius ingressen directament a Brians 1. En aquell moment, a la Model 
només hi quedarà la meitat de la població actual, al voltant de 500 persones. La pre-
só s’haurà començat a buidar sense fer-hi cap trasllat, perquè el 80% dels preventius 
només hi passen 47,6 dies de mitjana.

Tots els interns que encara estiguin en presó preventiva es desplaçaran esglao-
nadament cap a Brians 1. En canvi, els penats acabaran a l’equipament penitenciari 
de la demarcació de Barcelona que sigui més proper al seu lloc de residència. Les 
possibles destinacions són Brians 2 (Baix Llobregat), Quatre Camins i Joves (Vallès 
Oriental) i Lledoners (Bages). Està previst que els últims interns abandonin l’edifici 
durant el mes de juny.

Una de les peces clau per al tancament de la Model i la reubicació dels interns 
és Mas d’Enric (El Catllar, Tarragonès). Es tracta d’un centre nou, inaugurat ara fa 
un any i tres mesos. L’equipament està infrautilitzat, disposa de 618 cel·les i d’una 
capacitat total de 1022 reclusos. En canvi, a la presó només hi ha 379 interns. Això 
significa que està al 37,1% d’ocupació. Fins ara, només se n’han obert 5 dels 9 mò-
duls de vida. Els 4 restants encara estan per estrenar.

Entre els mesos d’abril i setembre, coincidint amb l’operació de buidatge de la 
Model, Mas d’Enric obrirà progressivament el sisè, el setè, el vuitè i el novè mòdul. 
Els ocuparan 449 interns procedents fonamentalment de Ponent i de Brians 1. Al-
hora, Mas d’Enric reforçarà la plantilla amb 160 treballadors provinents de diversos 
centres. Aquest moviment farà que 210 persones privades de llibertat estiguin inter-
nes més a prop de casa seva. Les instal·lacions arribaran al nivell òptim de funcio-
nament el mes de setembre, amb una població penitenciària estabilitzada a l’entorn 
dels 800 reclusos.

Abans de l’arribada de les persones encarcerades des d’altres centres, l’Agència 
Catalana de l’Aigua posarà en marxa una depuradora d’aigües residuals que presta-
rà servei tant a Mas d’Enric com al municipi del Catllar. Aquesta nova depuradora 
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farà possible que el centre es posi al nivell òptim de funcionament. Fins ara, n’hi 
havia una de més petita, instal·lada provisionalment, amb capacitat per tractar un 
cabal molt limitat.

Mas d’Enric serà el centre més beneficiat per la reubicació dels interns. La presó 
més moderna del sistema augmentarà la població en 449 reclusos i se situarà en el 
81% d’ocupació, que és el seu nivell òptim de funcionament.

També cal destacar la incorporació de 221 reclusos a Brians 2, 100 a Ponent i 
76 menors de 24 anys a Joves. A la resta d’equipaments, la població penitenciària 
creixerà un màxim del 8%.

Centre

Interns preventius / en primer / segon grau

Capacitat Ocupació

Actual Final Actual Final

Brians 1 1.426 1.426 1.094 76,7% 1.022 71,7%

Brians 2 2.068 2.068 1.311 63,4% 1.532 74%

Wad-Ras 224 224 130 58% 130 58%

Quatre Camins 1.594 1.594 1.244 78% 1.311 82,2%

Puig Basses 1.018 1.018 678 66,6% 687 67,5%

Ponent 1.022 1.022 540 52,8% 640 62,6%

Joves 388 388 220 56,7% 296 76,3%

Mas d’Enric 1.020 1.020 379 37,1% 828 81,2%

Lledoners 1.025 1.025 604 58,9% 638 66,6%

Model 790 Tancat 929 118% Tancat

Total 10.575 9.785 7.129 67,4% 7.129 72,9%

Moviments de treballadors
El tancament del CP Homes de Barcelona es farà garantint tots els llocs de tre-

ball. No hi haurà acomiadaments. Això farà possible un increment general de la 
plantilla a tots els equipaments de règim ordinari (preventius, primer grau i segon 
grau) i dels centres oberts.

Centre
Increment de personal

Actual Final Diferència

Brians 1 604 654 +50

Brians 2 704 759 +55

Quatre Camins 633 656 +23

Joves 261 293 +32

Mas d’Enric 280 440 +160

Ponent 374 404 +30

Lledoners 364 414 +51

Puig de les Basses 392 445 +53

Wad-Ras 136 168 +32

C. Obert Lleida 30 42 +12

C. Obert Trinitat 58 86 +28

Pavelló Hospitalari 47 55 +8

Inversions als centres penitenciaris més antics
En paral·lel a aquesta operació de reubicació d’interns, el Departament de Justí-

cia ha previst inversions per valor de 26 milions d’euros destinades a modernitzar els 
centres penitenciaris més antics de Catalunya. D’aquesta manera, entre els anys 2017 
i 2020 es milloraran els centres penitenciaris de Quatre Camins, Ponent, Brians 1 i 
Brians 2.
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Construcció de nous equipaments
El tancament definitiu del Centre Penitenciari Homes de Barcelona forma part 

d’una operació per renovar i reordenar els equipaments penitenciaris de la ciutat de 
Barcelona.

En aquest sentit, el Departament de Justícia ha iniciat els tràmits per construir 
un nou Centre Obert i un nou Centre Penitenciari per a Dones i Preventius a la Zona 
Franca. Això ens permetrà disposar d’un centre penitenciari pensat expressament 
per a dones.

Pel que fa a la previsió de construcció del nou Centre Obert, el calendari és el 
següent:

– 2017: licitació i redacció del projecte.
– 2018: licitació de l’obra i inici de l’obra.
– 2019-2021: execució de l’obra i inauguració del Centre Obert.
Tindrà un cost estimat de 33,3 milions d’euros i una capacitat per a 800 perso-

nes. El Consell Executiu del 14 de febrer del 2017 va aprovar el pla pluriennal que 
permetrà finançar-lo.

El calendari previst per a la construcció del nou Centre Penitenciari per a dones 
i preventius és el següent:

– 2017: disseny del pla funcional.
– 2018: concurs d’idees i licitació del projecte.
– 2019: redacció del projecte.
– 2021: licitació de l’obra i inici de les obres.
– 2022-2025: execució de l’obra i inauguració del Centre Penitenciari.
Tindrà un cost estimat de 75 milions d’euros i una capacitat per a 700 persones.
Durant el 2018 també s’iniciaran els tràmits per construir un nou Centre Obert a 

la ciutat de Tarragona que actualment ja disposa d’un finançament pluriennal apro-
vat pel Consell Executiu del 4 d’octubre de 2016. Aquest edifici substituirà l’actual 
funció de l’antiga presó de la ciutat, de dimensions desproporcionades i instal·lacions 
antiquades. Les obres costaran 9,6 milions d’euros i l’edifici entrarà en funciona-
ment a finals del 2019.

Barcelona, 10 de març de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Control del compliment de la Moció 93/XI, sobre l’atenció als infants i 
adolescents en situació de risc
390-00093/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62725 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció, us trameto amb aquest escrit el 
resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció 93/XI sobre 
l’atenció als infants i adolescents en situació de risc, així com la previsió de desen-
volupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar 
compliment als objectius que s’hi especifiquen.

Barcelona, 15 de juny de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Informe de compliment de la Moció 93/XI sobre l’atenció als infants 
i adolescents en situació de risc
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va posar en marxa el grup 

de treball sobre el sistema de protecció a la infància el passat mes de maig. S’ha ce-
lebrat una primera sessió el 24 de maig on hi van participar el Secretari d’Afers So-
cials i Famílies, el Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, la Di-
rectora de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció i representats portaveus dels 
diferents grups parlamentaris. Es va determinar que a cada reunió es convidaria a 
una persona/es expertes que ajudin al debat sobre el model, en funció de l’ordre del 
dia que s’estableixi per part de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies. Informem 
que hi ha una segona sessió prevista per finals del mes de juny, una altra al mes de 
setembre i una altra al mes de novembre.

Per altra banda, el grup de treball anirà analitzant els diferents eixos plantejats 
en el text de la moció, així com d’altres que puguin interpretar-se d’interès en el 
procés de reformulació del sistema, comptant amb l’assessorament de persones i 
entitats que, pel seu coneixement en els temes que s’abordin, puguin donar llum i 
aportar tots els elements necessaris per a la reflexió i millora del model.

En un altre ordre de coses, el grup de treball constituït no ha cregut convenient 
fer l’encàrrec de cap auditoria de moment. Es vol avançar en el coneixement més 
ampli d’aspectes que incideixen en el model abans de tenir elements de valoració de 
la situació actual. Amb tot, el grup de treball tindrà en compte tota la normativa, tots 
els acords aprovats pel Parlament i les recomanacions del Síndic. Per reflexionar so-
bre el model, és indispensable poder analitzar des d’un bon inici els elements que li 
donen forma i sobre els quals es subjecta. El Departament valora molt positivament 
aquest nou espai d’intercanvi i debat.

Control del compliment de la Moció 94/XI, sobre la dignificació de 
l’atenció a la infància
390-00094/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 62726 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció, us trameto amb aquest escrit el 
resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció 94/XI sobre la 
dignificació de l’atenció a la infància, així com la previsió de desenvolupament o el 
termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als 
objectius que s’hi especifiquen.

Barcelona, 15 de juny de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Informe de compliment de la Moció 94/XI sobre la dignificació de l’atenció 
a la infància
L’execució i desenvolupament de la llei 4/2017 de Pressupostos de la Generalitat 

de Catalunya no contempla la possibilitat de modificar a l’alça les partides pressu-
postàries destinades al capítol I, per la qual cosa durant aquest any es fa inviable la 
reversió del personal. Malgrat això a hores d’ara s’estan impulsant els equips terri-
torials que fan la supervisió i el seguiment, entre d’altres, de les condicions de vida 
dels centres, el compliment dels acords de gestió i el respecte de tots els drets dels 
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infants i adolescents. Aquests equips s’integren en les Àrees de Suport Tècnic de 
cada Servei Territorial d’Atenció a la Infància; alhora, valoren i controlen el funcio-
nament pedagògic dels equipaments, els seus projectes educatius i els reglaments de 
règim interior, donen assessorament als equips educatius dels centres, controlen l’es-
tat d’ocupació i distribució de les places dels centres, controlen la documentació pe-
dagògica, els informes tutorials de seguiment, i que les memòries i programacions 
anuals s’adeqüin a les directrius de la Direcció General d’Atenció a la Infància.

Per altra banda, s’ha recollit el model residencial i terapèutic per a infants i ado-
lescents en situació de vulnerabilitat, amb problemes psiquiàtrics i de salut mental 
en el Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions. Presen-
tat el 13 de març d’enguany, contempla la definició i la implementació del model 
residencial terapèutic per adolescents en situació de vulnerabilitat, en el seu Objec-
tiu 2.4. Alhora, conjuntament els departaments de Treball, Afers Socials i Família 
(DGAIA) i el Departament de Salut treballen en la implantació d’una experiència 
pilot.

En relació al punt d, el Departament ha iniciat l’abordatge del seu compliment, 
com per exemple amb el desenvolupament i la implantació del model de suport 
assistencial i d’atenció en salut mental als infants i adolescents atesos en el sistema 
de salut mental. En el proper control de compliment d’aquesta Moció abans que fi-
nalitzi el 2017 s’especificaran la totalitat d’accions que s’hagin pogut realitzar.

El Departament aposta per un finançament públic de les noves places i centres 
residencials que s’estan impulsant, i així s’està reflectint en el desplegament de les 
partides destinades a infància previstes a la llei 4/2017.

En relació al punt f us informo que en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya (DOGC) de 22 de març de 2017, es va publicar l’ORDRE TSF/39/2017, de 17 
de març, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de 
subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. S’aproven les bases generals i les 
específiques per a cada línia que han de regir la convocatòria ordinària de subven-
cions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit d’afers socials, inclusió social, fa-
mílies, joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció 
a la comunitat gitana, igualtat, migracions i ciutadania, del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. En l’apartat B.3 de l’ANNEX 1 s’indica Programes adre-
çats a millorar la capacitat i el rendiment educatiu en infants i joves dins del Sistema 
de Protecció a la Infància (de caràcter anual).

En relació als punts f 2a i 3a ja s’ha iniciat la reducció de places inicialment en 
els centres propis i en els centres de gestió delegada, és a dir aquells que tenen ca-
ràcter públic, i s’han fet i s’estan fent les adequacions estructurals necessàries per 
reduir i adequar als espais al nou model de centres pel que s’està treballant.

En relació al punt f 4a, a la Llei dels drets i d’oportunitats en la infància en l’arti-
cle 33 parla del dret de pensament, consciència i religió. En aquest sentit i d’acord al 
que es recull a la llei, en els centres residencials d’infants i adolescents i mitjançant 
el programa marc de centres i els propis projectes educatius, es garanteix aquesta 
llibertat. L’aplicació d’allò que s’especifica els documents normatius, és verificat per 
la pròpia inspecció i els equips que supervisen les actuacions tècniques i adminis-
tratives.

També s’informa que en relació al punt 5a, les activitats extraescolars ja es con-
templen per la via de la subvenció. També existeix un acord amb el departament 
d’Ensenyament per la destinació de voluntaris per a la realització d’aquestes tasques. 
I en tot cas respecte a les despeses mèdiques, no es contemplen dins del preu del 
mòdul de cada centre, en tant que ja hi ha calculat en el total el que se’n pugui deri-
var de les mateixes, però si que s’ha establert el pagament d’expedients econòmics a 
part del mòdul a partir de determinades quanties.
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Amb tot, els infants i adolescents tutelats que ingressen en un centre residencial 
d’acció educativa tenen assignada una plaça en centre educatiu en marges de temps 
curts i raonables, gràcies a la col·laboració del departament d’Ensenyament i espe-
cialment als serveis d’inspecció de cada demarcació territorial.

També us fem saber que la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i d’adolescència de Catalunya: canvi de paradigma que posa 
els infants i adolescents al centre de les intervencions i la seva participació i pro-
tagonisme, així com les seves famílies en qualsevol acció de protecció que es de-
senvolupi. D’altra banda el Programa marc de centres publicat en el DOGC de 15 
de febrer de 2017, en el que es recull la Resolució TSF/203/2017, de 7 de febrer, per 
la qual es dóna publicitat a la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre, per la 
qual s’aprova el Programa marc per als centres residencials de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i se’n determina la implementació. En el 
programa es recull la participació dels infants i de les seves famílies, tal i com s’es-
tableix en la Convenció sobre els drets de l’infant estableix el seu dret a participar 
en les decisions que els afecten i el fet que en els processos d’intervenció del sistema 
de protecció infantil és particularment necessari comptar amb la seva perspectiva, 
atesa la transcendència que tenen aquestes decisions per al seu futur. I és priorita-
ri en el desenvolupament dels programes d’acolliment residencial, la participació 
dels infants i adolescents ha de ser un eix central del treball, ja que no és només un 
dret, sinó també un objectiu educatiu. Com a dret, implica prendre en consideració 
les opinions i els suggeriments dels infants[1] i adolescents en el funcionament dels 
centres, així com les decisions que els afecten (per exemple, elecció d’estudis, acti-
vitats d’oci, etc.).

Com a objectiu educatiu, la participació ha de ser també objecte de treball, i ha 
de generar experiències d’implicació personal, ajudant a desenvolupar les habilitats 
necessàries per al seu exercici i incrementant el nivell de participació en la pròpia 
gestió dels centres a mesura que es van fent grans.

Per altra banda, respecte a la participació de l’infant i de la seva família en l’aco-
lliment residencial, els professionals han d’actuar de manera proactiva per informar 
i conèixer l’opinió dels infants sobre totes les decisions de separació provisional o 
definitiva, el trasllat de centre i, en general, tot allò que suposi canvis importants en 
la seva situació personal. Es procura que els infants i adolescents expressin els seus 
desitjos, i aquests desitjos s’han de tenir en compte. El infants o adolescents han de 
tenir l’oportunitat de ser escoltats i, si escau, que el seu desacord es tingui en compte 
seriosament en la presa de decisions.

En els centres es creen espais de participació i estimular, de la manera més ade-
quada al moment evolutiu, la participació de l’infant o l’adolescent sempre que sigui 
possible. Quan sigui en interès de l’infant, cal buscar també la implicació de la fa-
mília. I aquests espais es promouen d’acord amb la seva edat.

Tots els centres han de tenir establerts canals de participació per a infants i ado-
lescents, i una dinàmica organitzada i participativa en la vida quotidiana del centre.

Aquesta implicació ha d’anar més enllà de la participació a les tasques domèsti-
ques, i traspassar als àmbits de gestió on els infants i adolescents puguin aprendre i 
exercir la capacitat de decisió i responsabilitat pròpia dels subjectes de dret.

També el programa marc de centres recull que la participació dels infants i ado-
lescents s’ha d’estendre tant en la vida col·lectiva del centre com en el seu procés 
educatiu individual i haurà de dependre del seu procés de maduració.

La vida col·lectiva implica afavorir la participació de l’infant o adolescent, dins 
les seves possibilitats, en la vida del centre, responsabilitzant-lo i fent-lo participar 
d’una manera activa en l’elaboració de la programació d’activitats internes o exter-
nes del centre i en el desenvolupament d’aquestes activitats (article 134 de la Llei 
14/2010).
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També fa referència a la participació activa en l’elaboració, el desenvolupament i 
l’avaluació del seu projecte educatiu individual, afavorint que assumeixi la seva res-
ponsabilitat en tots els processos.

La vida quotidiana dels centres ha d’incorporar com a eix central del seu progra-
ma la participació activa dels infants i adolescents.

Com a dret, se’ls ha d’informar i fer presents en les coses que els afecten i en 
la mesura que sigui possible han d’incorporar-se les seves opinions i suggeriments.

Com a treball educatiu les experiències participatives ajuden a desenvolupar les 
habilitats socials i l’autonomia i responsabilització.

Des del punt de vista individual, aquesta participació ha de ser aplicada en el 
disseny i el desenvolupament del projecte educatiu individual (PEI) segons el grau 
de maduració. Ha d’incorporar tant els espais d’escolta i d’opinió com les estratègies 
específiques relacionals que la facin present en l’organització de la vida quotidiana 
del centre i la circulació social.

Des del punt de vista col·lectiu, s’ha de preveure la participació encaminada al 
desenvolupament del compromís i la responsabilitat com a educació del respecte in-
dividual i vers els altres i l’exercici real de la ciutadania.

En relació als òrgans de participació i gestió, han d’estar formats per una sola 
persona –unipersonals– o per un conjunt d’elles –col·legiats. En qualsevol cas, el 
projecte de cada centre ha d’establir les atribucions de cada òrgan, de manera que 
en tot moment estigui clar de qui és la competència.

Com a element d’identitat del servei, i a qualsevol tipus de centre, hi ha un seguit 
de funcions que s’han de realitzar per garantir el funcionament adequat del centre. 
Aquestes funcions es realitzen, es decideixen i es proposen des dels diferents òrgans 
de gestió, decisió, participació i proposta, que han de tenir tots els centres.

Aquests òrgans poden ser:
– El director o responsable del centre.
– El subdirector, si escau.
– El coordinador pedagògic, si escau.
– L’administrador.
– L’assemblea dels infants i adolescents
– El programa d’acció tutorial i el rol de l’educador social tutor.
– La unitat de personal de serveis.
– El conjunt de l’equip educatiu.
– Els consells de participació de centre.
En relació al punt 8, el Departament atén aquests joves a través d’un pla de tre-

ball individual, evitant la seva institucionalització però donant resposta a la seva 
necessitat de protecció. S’ha detectat que el 90% de nouvinguts no acompanyats es 
detecten a la ciutat de Barcelona i en aquest sentit és on s’estan centrant la gran part 
d’esforços de coordinació i gestió també a través del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona on en formen part el Departament i l’Ajuntament de Barcelona.

Finalment, informar que el Departament promou l’acolliment familiar com a 
mesura de protecció preferent. És per això que per a garantir el dret dels infants a 
viure en família, s’ha dissenyat un pla estratègic per a la promoció de l’acolliment 
familiar que inclou mesures de suport econòmic i d’acció positiva. El Departament 
destina 1.7 MEUR en els nous complements econòmics per a les famílies acollides:

– Nou complement respir de 60 euros mensuals per infant.
– Nova franja del complement per discapacitat del 45% al 64%. 300 euros al mes 

per infant.
– Augment del complement d’urgència i diagnòstic de 700 euros al més per infant.
– Redefinició del complement per acolliments de 2 a 5 menors.
• Acolliment de 2 menors, 350 euros al mes per família.
• Acolliment de 3 menors, 525 euros al mes per família.
• Acolliment de 4 menors, 800 euros al mes per família.
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• Acolliment de 5 menors, 1000 euros al mes per família.
També es desenvoluparan mesures d’acció positiva. L’ampliació dels espais de 

visita, l’agilització d’autoritzacions i altres tràmits administratius, la farmàcia gra-
tuïta, noves bonificacions en preus públics i taxes dels estudis de formació profes-
sional, exempcions en les taxes d’ensenyament, descomptes del 15% sobre la tarifa 
dels albergs propis de Xanascat entre d’altres.

Control del compliment de la Moció 127/XI, sobre els resultats 
escolars
390-00127/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017

Control del compliment de la Moció 128/XI, sobre els serveis de 
menjador i transport escolar
390-00128/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017

Control del compliment de la Moció 129/XI, sobre una universitat per 
a tothom i sense precarietat
390-00129/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017

Control del compliment de la Moció 130/XI, sobre la Unió Europea
390-00130/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017
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Control del compliment de la Moció 131/XI, sobre els centres 
especials de treball
390-00131/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.06.2017

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en comissió de Núria Terribas, directora de la 
Fundació Grífols i Lucas i jurista especialista en bioètica, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
353-00570/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 19.06.2017, 
DSPC-C 467.

Compareixença en comissió de Victòria Camps Cervera, catedràtica 
de filosofia moral i política de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
353-00572/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 19.06.2017, 
DSPC-C 467.



BOPC 446
22 de juny de 2017

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 168

Compareixença en comissió de Xavier GómezBatiste Alentorn, 
director de la càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic  
Universitat Central de Catalunya, membre de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya i director de l’Observatori Qualy, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
353-00575/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 19.06.2017, 
DSPC-C 467.

Compareixença en comissió de Marcos Ariel Hourmann, doctor 
en Medicina, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la 
Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
353-00576/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 19.06.2017, 
DSPC-C 467.

Compareixença en comissió de José María Mena Álvarez, exfiscal 
en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
353-00577/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 19.06.2017, 
DSPC-C 467.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

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 al març 
del 2017
337-00032/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 62214 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 20.06.2017

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 de març de 2017, i l’Acord pel qual s’aprova, 
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 8 de juny de 2017
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.

Acord 51/2017, de 7 de juny, del Ple del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya

Aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de març de 2017
D’acord amb les funcions que la normativa vigent atribueix al Consell de l’Au-

diovisual de Catalunya, l’Àrea de Continguts ha elaborat l’Informe mensual (IPM 
3/2017) sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio durant el 
mes de març de 2017, el qual consta de dos grans apartats: el primer correspon a in-
formatius diaris de TV3, TVE Catalunya, 8tv, Catalunya Ràdio i RAC1, i el segon 
s’ocupa dels magazins i altres espais informatius dels mateixos.

A més, l’Informe consta d’un apartat d’anàlisi qualitativa de les dades del plu-
ralisme polític, en què s’analitzen el context informatiu i diversos aspectes més del 
pluralisme polític, com són la representació dels governs i dels partits polítics, la 
informació sobre l’activitat del Parlament de Catalunya i la presència de les dones. 
Dins d’aquest apartat s’hi ofereixen dades retrospectives per a la majoria d’àmbits 
analitzats.

Amb relació a la presència d’actors polítics en les notícies, l’Informe n’analitza 
la variable sexe, el temps de paraula, l’associació del temps de paraula a la notícia, 
les agrupacions a les quals pertanyen i la posició dels actors polítics. Quant al temps 
de paraula de les agrupacions d’actors polítics, se n’inclouen dades dels darrers tres 
mesos.

Quant a les entrevistes, s’elabora una relació dels actors polítics entrevistats, la 
seva activitat i l’agrupació a la qual pertanyen. Igualment, s’analitza la variable sexe 
de les persones entrevistades i la presència de les diferents agrupacions al llarg de 
l’últim trimestre.

En el cas dels debats, s’ha elaborat una relació dels actors polítics que hi partici-
pen, l’espai en què intervenen, la seva activitat, l’agrupació a la qual pertanyen i el 
tema abordat. Finalment, aquest apartat també analitza les intervencions dels actors 
polítics en funció de la variable sexe.



BOPC 446
22 de juny de 2017

4.70.10. Altres comunicacions 170

Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
adopta, per 5 vots a favor i 1 vot en contra amb vot particular, el següent

Acord
1. Aprovar l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la 

ràdio durant el mes de març de 2017, que s’incorpora com a annex i part integrant 
d’aquest acord.

2. Trametre l’acord i l’informe a la presidenta i als membres de la Mesa del 
Parlament, als membres de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, al secretari de Comunicació del Govern, als res-
ponsables dels prestadors analitzats, als secretaris generals de Comissions Obreres 
(CCOO) i de la Unió General de Treballadors (UGT), als representants dels organis-
mes estatutaris i a la presidenta de l’Institut Català de les Dones.

Barcelona, 7 de juny de 2017 
Roger Loppacher i Crehuet, president; Daniel Sirera Bellés, conseller secretari

Annex

Vot particular que presenta el conseller Daniel Sirera Bellés contra 
l’Acord 51/2017, de 7 de juny, del ple del CAC en relació amb l’informe 
sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio durant 
el mes març de 2017
D’acord amb les funcions que la normativa vigent atribueix al Consell de l’Au-

diovisual de Catalunya, l’Àrea de Continguts ha elaborat l’Informe mensual (IPM 
3/2017) sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio durant el 
mes de març de 2017.

L’informe exposa un seguit de dades quantitatives sobre el temps de paraula de 
les forces polítiques parlamentàries i extraparlamentàries, la representació dels go-
verns, l’activitat del Parlament de Catalunya i la presència de les dones en els dife-
rents mitjans.

Aquesta visió matemàtica del temps de paraula expressa, des del punt de vista 
d’aquest conseller, una visió restringida del pluralisme polític, ja que no té en comp-
te altres aspectes qualitatius que influeixen efectivament sobre el pluralisme en el 
tractament de la informació per part dels diferents mitjans de comunicació.

A més, el conseller sotasignat reclama des de fa mesos que en els informes men-
suals sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio s’hi incloguin 
també les tertúlies per tal de conèixer el seu grau de pluralisme. D’aquesta forma, 
per posar només un exemple, fóra interesant saber si els mitjans que depenen de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals garanteixen el pluralisme social i po-
lític o no a l’hora de convidar tertulians partidaris de la independència de Catalunya 
i tertulians que no ho són.

Tenint en compte que aquest informe no recull dades qualitatives sobre el plura-
lisme polític ni tampoc analitza el grau de pluralisme en les tertúlies que es duen a 
terme en els diferents programes de ràdio i televisió a Catalunya, el conseller sota-
signat presenta aquest vot particular.

Barcelona, 8 de juny de 2017
Daniel Sirera Bellés, conseller secretari
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2557/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra els articles 3, 4 i 9 de la Llei 3/2017, 
del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, 
segon, tercer, quart i cinquè
381-00010/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 63088 / Provisió del president del TC del 06.06.2017

Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 1815/2017, plantejada per la Secció 
Novena de l’Audiència Provincial de Barcelona, respecte als apartats 
3 i 4 de l’article 38 de la Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària, 
per una possible vulneració dels articles 17, 25.1 i 149.1.6 i 29 de la 
Constitució espanyola
382-00002/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 63090 / Provisió del president del TC del 06.06.2017

Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places 
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
500-00011/11

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 20.06.2017

Acord de nomenament de tres funcionaris de carrera de l’escala 
general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
Vist el que estableixen les bases 1.1 i 10 de la convocatòria del procés selectiu per 

a l’accés a l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administra-
dors Parlamentaris del Parlament de Catalunya (BOPC 345, del 2 de març de 2017); 

D’acord amb la proposta de nomenament dels aspirants que han superat el procés 
selectiu que fa el tribunal qualificador en data del 15 de juny de 2017 i una vegada 
comprovada la conformitat de tots els documents presentats pels aspirants d’acord 
amb el que estableix la base 9 de l’esmentada convocatòria; 



BOPC 446
22 de juny de 2017
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D’acord amb el que disposa la base 10.1 de la convocatòria, la Mesa del Parla-
ment de Catalunya

Acorda: 
Primer: Nomenar funcionaris de carrera de l’escala general d’administrador o 

administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalu-
nya, les persones que figuren en l’annex d’aquest acord.

Segon: Els aspirants nomenats funcionaris disposen d’un termini de trenta dies hà-
bils, a comptar de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, per a prendre possessió del càrrec. Els funcionaris nomenats 
seran adscrits a un lloc de treball amb caràcter provisional i faran el jurament o la 
promesa i la presa de possessió davant la cap del Departament de Recursos Humans.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 20 de juny de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general

Annex

Candidats proposats per a ésser nomenats funcionaris de carrera: 

Cognoms i nom

Campano Balletbò, Joaquim 

Esteban Medina, Josep

Vela Pérez, Mònica
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