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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 32/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 3/2018, del 26 de juny, de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària
203-00003/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 2, 01.08.2018, DSPC-D 2

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda l’1 d’agost de 2018, ha debatut 
el Decret llei 3/2018, del 26 de juny, de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària (tram. 203-00003/12), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 3/2018, del 26 de juny, de necessitats financeres del sector públic en pròr-
roga pressupostària.

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 33/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 4/2018, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei 
d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de 
la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i 
es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
203-00004/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 2, 01.08.2018, DSPC-D 2

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda l’1 d’agost de 2018, ha debatut el 
Decret llei 4/2018, del 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei 
d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abas-
tament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat (tram. 203-00004/12), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut 

d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 
4/2018, del 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament 
d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobre-
gat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat.

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió



BOPC 140
3 d’agost de 2018

3.01.01. Projectes de llei 8

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 modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC, GP CatECP (reg. 12436).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis fixats amb caràcter ordinari, a par-
tir del termini de presentació de propostes de compaeixença.
Acord: Mesa del Parlament, 31.07.2018.

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/12

INICIATIVA PARLAMENTÀRIA CONJUNTA

A sol·licitud d’una cinquena part dels diputats del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, i atesa la voluntat concordant de la Junta, de conformitat amb l’arti-
cle 129.1 i la disposició final primera del Reglament, s’acorda que la iniciativa par-
lamentària relativa a la modificació del Reglament sigui exercida pel conjunt dels 
grups; amb aquesta finalitat, la Comissió de Reglament ha de nomenar una ponèn-
cia, amb representació de tots els grups, per elaborar-ne el text.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 31.07.2018.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Catalunya
250-00316/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

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

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Centre 
de Formació Professional d’Automoció de Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El Centre de Formació Professional d’Automoció es va crear l’any 2014 mitjan-

çant el Decret 164/2014, de 16 de desembre de 2014, amb la finalitat d’impartir una 
oferta de Formació Professional integrada, relacionada amb el sector de l’automoció 
i amb els sectors auxiliars i també inclou oferta formativa dirigida a les empreses 
segons les seves necessitats de formació, així com la formació de demanda de les 
empreses.

La construcció del centre s’inicià l’1 de gener de 2012 i va finalitzar el 31 de 
desembre de 2014 amb una inversió de 17.960.689€: Infraestructura 16.205.000€ i 
equipament i mobiliari 1.755.689€. L’any 2010 el Govern va rebre 6M€ de subvenció 
del Ministeri de Treball.

Finalment, el centre es va inaugurar el 20 de març de 2015, ara fa més de tres 
anys. Pel Centre de Formació Professional d’Automoció han passat uns 300 alum-
nes l’any 2017, quan la seva capacitat màxima arriba fins a 14.000 alumnes/any dels 
quals: 

– fins a 480 alumnes poden ser de Formació Professional Inicial
– entre 1.700/2.000 alumnes del col·lectiu de persones aturades
– fins a 1 2.000 treballadors en actiu del sector
Tenint en compte la necessitat de personal qualificat, expressada per entitats i 

empreses del sector, i les actuals taxes d’atur, creiem intolerable tenir un centre com 
aquest en uns baixíssims nivells d’activitat. A més, cal afegir que cada mes que pas-
sa pren més força la possibilitat de construir un centre d’igual característiques però 
en mans de les empreses del sector de l’automoció, fent inútil de manera indefinida 
la inversió pública ja realitzada.

L’any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 695/XI sobre el 
Centre de Formació Professional d’Automoció on s’instava el Govern a desplegar 
l’oferta formativa del centre per al curs 2017-2018 i la seva posada en marxa. El curs 
2017-2018 ja ha acabat i aquesta oferta formativa continua sense posar-se en fun-
cionament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar plenament i posar en marxa l’oferta formativa del Centre de Forma-

ció Professional d’Automoció per al curs 2018-2019.
2. Garantir, amb la col·laboració dels agents socials i econòmics, una bona tran-

sició entre la formació del Centre de Formació Professional d’Automoció i el món 
laboral.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el tancament del servei de radioteràpia 
de l’Hospital Sant Joan, de Reus
250-00317/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 12441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Jorge Soler González, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 



BOPC 140
3 d’agost de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 10

168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el tanca-
ment del servei de radioteràpia a Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El juliol de 2018 aquest Grup Parlamentari s’ha assabentat de la decisió de tancar 

l’accelerador lineal de l’Hospital de Sant Joan de Reus durant aquest estiu.
Aquesta decisió comporta deixar sense assistència a pacients amb càncer, que 

veuran endarrerit el seu tractament, sumant una acumulació a la llista d’espera actual.
El President de la Societat Espanyola d’Oncologia Radioteràpica ja ha fet decla-

racions assegurant que és un gran error perquè el càncer no fa vacances i, en aquest 
mateix sentit, les associacions de pacients.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Revertir de manera immediata la decisió de tancar l’accelerador lineal de 

l’Hospital de Sant Joan de Reus durant aquest estiu.
2) Aturar les retallades en els tractaments oncològics de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, diputat, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims 
d’espera per a intervencions de mastectomia per a homes 
transsexuals i de cirurgia genital per a dones transsexuals
250-00318/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 12467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
a garantir temps màxims d’espera per a intervencions de mastectomies per homes 
transsexuals i de cirurgies genitals per dones transsexuals, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Constitució Espanyola estableix en el seu article 10 que la dignitat de la per-

sona, els drets inviolables que li són inherents i el lliure desenvolupament de la 
personalitat, són fonament de l’ordre polític i de la pau social. D’altra banda, tant 
l’article 12 de la Declaració Universal de Drets Humans com l’article 8 del Conve-
ni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, 
proclamen el dret a la vida privada, en la qual ningú ha de ser objecte d’ingerències 
arbitràries. La jurisprudència espanyola i d’altres països, així com el mateix Tribu-
nal Europeu de Drets Humans, han vingut reconeixent aquests drets i valors a les 
persones a qui la identitat sexual no coincideix amb la que es va assignar errònia-
ment en néixer.

La nostra Constitució s’ocupa del dret a la protecció a la salut d’una manera di-
recta i concret en l’apartat 1 de l’article 43, on té un lloc preeminent, en reconèixer 
«el dret a la protecció de la salut». En l’apartat 2 d’aquest mateix article s’expressa 
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que «és competència dels poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través 
de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris». D’altra banda, l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya garanteix en el seu article 23 «Drets en l’àmbit de 
la salut» el dret constitucional que preveu l’article 43 de la Constitució Espanyola a 
la protecció de la salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal».

En el preàmbul de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de les-
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar la homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia per a la no discriminació per motius d’identitat de gènere i 
reconeixement dels drets de les persones transsexuals de Catalunya, s’afirma que el 
Servei Català de Salut garanteix a aquestes persones l’accés a la cartera de serveis 
existent, als tractaments d’acord amb la identitat de gènere i consentiment informat, 
la formació específica dels i les professionals clíniques i l’establiment d’indicadors 
de seguiment sobre tractaments, teràpies, intervencions i tècniques, entre altres.

El primer canvi que demanen la majoria dels homes transsexuals és una mas-
tectomia o la masculinització del tòrax. Gairebé el cent per cent recorre al faixat o 
encintat, amb el greu risc que aquesta pràctica comporta per a la salut, tenint també 
impacte en l’autoestima, equilibri emocional, estats d’ansietat i angoixa. La Terà-
pia de Reemplaçament Hormonal (TRH) amb testosterona fa que en sis mesos de 
tractament es desenvolupin caràcters sexuals com els següents: veu greu, masculi-
nització de la cara, greix i musculatura corporal, borrissol facial i corporal, fent en-
cara més insuportable per a aquestes persones tenir mames de dona, fet que afecta 
la seva vida quotidiana i també a les seves relacions íntimes. Desitgen tenir un pit 
pla i, quan ho aconsegueixen, milloren notablement la seva qualitat de vida, la seva 
relació amb l’entorn i l’accés a la feina. No és una simple qüestió estètica, sinó que 
afecta principalment a la seva salut i a l’harmonització i adequació a la identitat de 
gènere sentida.

Pel que fa a les cirurgies genitals, no totes les persones transsexuals tenen ne-
cessitat d’elles. Segons l’estudi de la Universitat de Màlaga titulat «Transsexualitat a 
Espanya: Anàlisi de la realitat social i factors psicosocials associats» només el 15% 
de les dones transsexuals desitgen una vaginoplàstia, mentre que només un 3% dels 
homes transsexuals volen una faloplàstia. L’angoixa, ansietat i mal estat emocio-
nal fan que per a aquestes persones aquesta intervenció sigui fonamental per al seu 
desenvolupament personal, salut i millora de la qualitat de vida.

En l’actualitat, els temps per a aquestes intervencions no estan delimitats, per-
llongant les llistes d’espera durant períodes massa llargs, amb un gran impacte en 
la salut de les persones perjudicades, limitant la seva qualitat de vida i colpejant la 
precarietat econòmica de moltes famílies que no tenen recursos per pal·liar el sofri-
ment de les seves filles i fills.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a garantir temps mà-

xims d’espera per a les intervencions de mastectomies per a homes transsexuals i 
les cirurgies genitals per a dones transsexuals, incloent aquestes intervencions en la 
ORDRE SLT/102/2015, de 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis de refe-
rència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei 
Català de la Salut, com a mesura provisional mentre no es faci una nova ordre des 
del Departament de Salut que substitueixi i actualitzi l’actual.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en 
l’ensenyament
250-00319/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

PPC, SP CUP-CC

Reg. 12622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Albert 

Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna 
Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados Galiano, 
portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Elisenda Alamany 
Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Xavier 
García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre 
la presència de la filosofia en l’ensenyament, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament.

Exposició de motius
La presència de la filosofia en la formació i en l’ensenyament permet als infants 

i als joves no només descobrir l’existència d’una disciplina acadèmica, sinó fomen-
tar uns hàbits en el seu comportament intel·lectual, així com educar una mirada a la 
vida, tant personal com col·lectiva.

És important estimular en els joves un pensament propi, afavorir la comprensió 
de la realitat com un fet complex, fomentar la crítica i l’autocrítica com actituds que 
ajuden a ser prudents i tolerants o cercar un punt de raonabilitat com a espai de tro-
bada entre posicions discrepants. Per això, la filosofia al batxillerat no només és una 
assignatura, és també una manera de presentar un estil de vida.

En aquest sentit, cal destacar la crida feta pels professors i intel·lectuals italians 
en l’Appello per la filosofia, 1992: «Dirigim una crida a tots els parlaments i governs 
del món perquè vingui confirmat i reforçat, o introduït a ple dret, en totes les escoles 
l’estudi de la filosofia en el seu curs històric [...] com a premissa indispensable per un 
autèntic encontre entre els pobles i les cultures i per la fundació de noves categories 
que superin les contradiccions actuals i orientin el camí de la humanitat vers el bé.»

També és remarcable la Declaració de París (1995): «Confirmem que el foment 
del debat filosòfic en l’educació i en la vida cultural constitueix una aportació primor-
dial a la formació dels ciutadans al posar en exercici la seva capacitat de judici, que 
és fonamental en tota democràcia», o el pronunciament de la UNESCO (2005): «La 
filosofia és una escola de llibertat que no només elabora instruments intel·lectuals que 
permeten analitzar i comprendre conceptes fonamentals com la justícia, la dignitat i 
la llibertat, sinó que també crea la capacitat per pensar i emetre judicis amb indepen-
dència, incrementa la capacitat crítica per emprendre i qüestionar el món i els seus 
problemes i fomenta la reflexió sobre els valors i els principis». La mateixa UNES-
CO hi continua insistint en l’informe La filosofia, una escola de llibertat (2007).

Finalment, cal fer referència al Document per a la dignificació de la Filosofia al 
nou batxillerat, del 2008, signat per totes les universitats i entitats catalanes amb 
estudis de Filosofia i els manifestos de Tarragona (2014), de Vilafranca del Penedès 
(2015) i de Vic (2016).

Per tant, per tal que la filosofia tingui un paper clau i estigui present a l’ESO, al 
Batxillerat i a la Formació Professional, ja que s’entén que aquests són els cursos on 
es formen «els criteris essencials per esdevenir ciutadà lliure i crític», presentem la 
següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Que la filosofía tingui un paper clau en el curriculum docent.
2. Que es mantingui l’ensenyament de la filosofia a tota l’etapa de batxillerat.
3. Que la filosofia sigui present en les etapes on es formen els criteris essencials 

per esdevenir, posteriorment, ciutadà lliure i crític i que es garanteixi que arribi atot 
l’alumnat.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula 

i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gu-
tiérrez, GP CatECP; portaveus. Xavier García Albiol, SP PPC; Carles Riera Albert, 
SP CUP-CC; representants

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers al Baix 
Llobregat
250-00320/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
creació d’un nou parc de bombers al Baix Llobregat, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La comarca del Baix Llobregat amb 30 municipis i 813.996 habitants, compta 

amb nou parcs de bombers, distribuïts en els municipis de Cornellà de Llobregat, 
Sant Boi, Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Gavà, Collbató, Sant Climent i Begues.

Els municipis de Vallirana, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cerve-
lló i Torrelles de Llobregat presenten unes característiques singulars respecte de la 
resta de la comarca. Aquests municipis estan situats en plena muntanya, tenen una 
superfície forestal que envolta els nuclis urbans i compten amb nombroses urbanit-
zacions. El risc d’incendi forestal i l’afectació als nuclis habitats és una de les seves 
majors preocupacions cada estiu, ja que pateixen una mancança en seguretat.

L’estadística disponible de les actuacions dels bombers en aquests municipis, que 
sumen 46.636 habitants en primeres residències, indica una activitat gens menys-
preable per atendre els diversos tipus d’incidències que es produeixen.

A més, la Carta de Serveis dels Bombers de la Generalitat preveu entre els seus 
compromisos que, en intervencions urgents, el temps d’arribada des de l’avís a bom-
bers serà com a màxim de 20 minuts en entorns urbans, cosa que no passa en moltes 
incidències produïdes en els municipis de la zona central del Baix Llobregat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per al 2019, una dotació pressu-

postària per la creació, com a mínim, d’un parc de bombers a la zona central de les 
muntanyes del Baix Llobregat que doni servei als municipis de Vallirana, Cervelló, 
Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló i Torrelles de Llobregat.
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2. Incrementar, abans de finalitzar l’any 2018 i mentre que no es construeixi el 
nou parc de bombers a la zona central del Baix Llobregat, els recursos de personal i 
d’equipaments dels parcs de bombers més propers als municipis de Vallirana, Cer-
velló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló i Torrelles de Llobregat.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i 
Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona
250-00321/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Ferran Pedret 

i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i Orio-
la, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunòs i Alchemika de Barcelona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat va anunciar el mes de juny de l’any 2017 que no 

prorrogaria els contractes amb l’empresa gestora de les residències de gent gran Ber-
tran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona un cop 
expiressin els contractes a finals de l’any 2017.

A la vegada, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies va anunciar que 
prepararia un nou concurs per delegar la gestió d’aquests centres a partir de l’any 
2018. Aquesta decisió es va prendre després de l’anunci de nombroses irregularitats 
en el compliment de la ràtio i la qualitat del servei i l’atenció a les persones usuàries.

Un any després de l’anunci, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies 
encara no ha publicat el nou concurs públic, per lo que les empreses que gestionen 
els serveis continuen sent les mateixes, fet que contradiu l’anunci del propi Govern i 
els acords presos mitjançant una moció aprovada al Ple del Parlament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a publicar, un mes 

després de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, els concursos públics per a la 
gestió de les residències Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alc-
hemika de Barcelona.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat; Ferran Pedret 

i Santos, portaveu adjunt, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de 
Barcelona
250-00322/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre la velocitat variable a la zona nord de Barcelona, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La zona nord de la ciutat de Barcelona, –barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró 

i Vallbona– aglutina en un estret corredor territorial, una de les concentracions més 
altes d’autopistes i vies d’alta capacitat de la zona metropolitana de Barcelona (C-58, 
C-33, C-17 i la ronda Litoral).

En aquesta zona es produeix un ampli rang d’intensitats mitjanes de trànsit, que 
arriben fins a prop de 150.000 vehicles/dia, provocant situacions de congestió dià-
ries en les entrades i sortides de Barcelona en aquest punt. Aquesta realitat provoca 
problemes en la qualitat de l’aire, contaminació acústica, i unes deficiències en la 
connectivitat d’aquests barris tant pel que fa a la mobilitat privada com en el trans-
port públic.

El govern municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha presentat propostes d’in-
tervenció en l’avinguda Meridiana per convertir-la en un eix cívic on els vianants, el 
transport públic, la bicicleta i els espais verds en siguin protagonistes. Aquest pla de 
pacificació, que de ben segur pot ser una actuació favorable a la millora de qualitat 
de vida de molts ciutadans i ciutadanes i servir per millorar la qualitat de l’aire, pot 
col·lateralment agreujar els problemes de congestió i col·lapse en la zona esmentada 
dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de la ciutat de Barcelona, i a 
les vies d’accés a l’avinguda Meridiana i a les rondes de Barcelona, així com també 
a les poblacions limítrofes del Vallès Occidental.

A la vista de la problemàtica actual, la derivada de possibles actuacions urba-
nístiques i dels nous paradigmes de mobilitat, és necessari tenir una nova visió de 
conjunt de les actuacions que afecten a la mobilitat a desenvolupar en aquest entorn 
territorial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar, previ els estudis neces-

saris per part del Servei Català de Trànsit, la velocitat variable a la C-58, C-33 i car-
ril BUS-VAO i la reducció de velocitat de la C-17 a 50 Km/h al seu pas per la Zona 
Nord de Barcelona.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de Barcelona
250-00323/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la contaminació sonora als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona 
de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La zona nord de la ciutat de Barcelona, –barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró 

i Vallbona–, aglutina en un estret corredor territorial una de les concentracions més 
altes d’autopistes i vies d’alta capacitat de la zona metropolitana de Barcelona (C-58, 
C-33, C-17 i la ronda Litoral).

En aquesta zona es produeix un ampli rang d’intensitats mitjanes de trànsit, que 
arriben fins a prop de 150.000 vehicles/dia, provocant situacions de congestió dià-
ries en les entrades i sortides de Barcelona en aquest punt. Aquesta realitat provoca 
problemes en la qualitat de l’aire, contaminació acústica, i unes deficiències en la 
connectivitat d’aquests barris tant pel que fa a la mobilitat privada com en el trans-
port públic.

De ben segur calen actuacions favorables a la millora de qualitat de vida de 
molts ciutadans i ciutadanes per millorar la qualitat de l’aire i els sorolls produïts 
per la intensitat del trànsit en les vies que passen per aquest corredor territorial en la 
zona esmentada dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de la ciutat 
de Barcelona.

A la vista de la problemàtica actual, són necessàries un seguit d’actuacions a 
banda de les que acabi definint el Pla específic de Mobilitat dels Vallesos i la zona 
Nord de Barcelona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar, a la C-58, C-33, C-17 i ron-

da litoral al seu pas pels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, mesures 
immediates per tal pal·liar els impactes de contaminació sonora, entre d’altres, l’ús 
de pavimentació de baixa sonoritat, pantalles acústiques mixtes-vegetals de baix 
impacte visual.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 
13/2014, d’accessibilitat
250-00324/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a 
l’aprovació del reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’acces-

sibilitat. Aquesta llei té com a objectius principals establir les condicions d’accessi-
bilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, 
els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la 
igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb 
altres dificultats d’interacció amb l’entorn; integrar en el marc normatiu de Catalu-
nya les condicions bàsiques d’accessibilitat, d’acord amb les directrius internacio-
nals i estatals; i promoure la utilització de productes de suport a l’accessibilitat que 
millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats 
d’interacció amb l’entorn.

En la mateixa llei, la disposició final tercera indica que el Govern ha d’aprovar, 
en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la llei, el decret de desplega-
ment que determini els requisits, els paràmetres i els criteris per a complir les con-
dicions d’accessibilitat.

Hores d’ara, el reglament de la Llei d’Accessibilitat no està aprovat tot i haver 
passat dos anys del que estableix la disposició final tercera de la llei. Això implica 
que la llei no està desplegada i que existeix un incompliment legislatiu que està afec-
tant a les 551.000 persones a Catalunya que tenen algun tipus de discapacitat, en tant 
que no s’estan respectant els seus drets i construïm una societat inclusiva en àmbits 
clau com l’educació, la salut, l’ocupació o la cultura.

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), 
principal moviment de defensa dels drets del col·lectiu a Catalunya que agrupa gai-
rebé 700 entitats socials, ha demanat l’aprovació immediata del Reglament que ha 
de desplegar la Llei d’Accessibilitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el Regla-

ment de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el termini de tres me-
sos, des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre la C-1415b al pas per Santa Eulàlia de 
Ronçana
250-00325/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre la C-1415b a l’alçada de Santa Eulàlia de Ronçana, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’accés a Santa Eulàlia de Ronçana per la carretera C-1415b (de Terrassa a Ma-

taró) a l’enllaç amb el Camí de Caldes de Montbui (punt quilomètric 3,1) és un dels 
més transitats en aquest municipi del Vallès Oriental –amb unes mitjanes diàries 
d’intensitat de trànsit de més de 9.000 vehicles–. Es tracta d’un encreuament utilit-
zat a diari per molts veïns que es dirigeixen cap a Barcelona, Granollers o Sabadell, 
i que ha estat testimoni d’accidents molt greus.

A banda, aquesta carretera travessa els barris de Can Maspons, Els Lledoners i 
la Font d’Abril sense que tinguin cap tipus de connexió mitjançant un pas de via-
nants, motiu que n’agreuja el risc de patir un atropellament, com ja ha passat alguna 
vegada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a analitzar, en el 

termini de quatre mesos, la seguretat viària de la carretera C-1415b, al pas per Santa 
Eulàlia de Ronçana, en la zona d’encreuament amb el camí de Caldes de Montbui, 
punt quilomètric 3,1, i impulsar les actuacions de millora d’aquest encreuament que 
resultin de l’estudi, com ara mesures de reducció de la velocitat i altres mesures de 
protecció que es considerin adequades –passos de vianants i millora de la il·lumi-
nació existent– i permetin l’accés dels vianants en condicions de seguretat, valorant 
expressament si hi cal una rotonda.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de 
l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00326/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai de Corne-
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llà de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Escola d’Educació Especial Virolai de Cornellà de Llobregat és una escola de 

titularitat municipal que dóna cobertura educativa a 65 alumnes discapacitats o plu-
risdicapacitats de Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Molins de Rei, Sant Feliu 
de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern.

Aquest centre de titularitat municipal es troba finançat parcialment pel Departa-
ment d’Ensenyament, malgrat de tractar-se d’un centre escolar públic que imparteix 
ensenyaments de caràcter obligatori que són competència directa de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest fet suposa un greuge comparatiu amb la resta de centres esco-
lars del Servei d’Educació de Catalunya.

A més, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat considera l’Escola 
Virolai com escola concertada, malgrat ser pública, fet que provoca que les ràtios 
d’alumnes per professionals siguin més altes que a les escoles públiques.

El Govern de la Generalitat ha ampliat la matriculació dels alumnes de 18 a 21 
anys a les escoles d’educació especial de Catalunya. Això ha suposat que a l’Escola 
Virolai s’hagi incrementat el número d’alumnes sense haver ampliat i condicionat 
els espais per assumir aquest increment d’alumnes per manca de recursos econò-
mics. Aquesta situació no garanteix als alumnes de l’Escola Virolai les mínimes 
condicions dignes per poder atendre les seves necessitats.

Durant l’XI Legislatura la Comissió d’Ensenyament del Parlament de Catalunya 
va aprovar la Resolució 189/XI sobre la transferència de la titularitat de l’Escola 
d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat. La Resolució instava el Go-
vern a assumir la titularitat d’aquest centre, reconeixent el dret dels treballadors a la 
subrogació empresarial. El Govern, en el seu control de compliment d’aquesta reso-
lució va informar que el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat van crear una comissió, amb representants d’ambdues administracions, 
per treballar sobre el futur de l’Escola d’Educació Especial Virolai de Cornellà de 
Llobregat.

Actualment, aquest centre escolar continua essent una escola de titularitat muni-
cipal i no hi ha informació de quan es transferirà la seva titularitat a la Generalitat 
de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Assumir la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai de Cornellà de 

Llobregat, reconeixent el dret de tots els treballadors i treballadores a la subrogació 
empresarial.

2. Crear un grup de treball amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la co-
munitat educativa de l’Escola d’Educació Especial Virolai per garantir la qualitat 
educativa i el servei d’atenció als alumnes.

3. Incorporar, als pressupostos per al 2019, la partida pressupostària necessària 
per complir el que estableix el punt 1 d’aquesta proposta.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre la connexió entre les carreteres C-17 
i C-25
250-00327/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

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

reta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la connexió entre les carreteres C-17 i C-25, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La carretera C-17 al seu pas entre Manlleu, Gurb i Vic presenta un gran volum 

de trànsit. Degut a les obres de reconstrucció del Pont de la ciutat de Manlleu, que 
uneix Vic i Manlleu, i que tenen prevista una durada aproximada de 12 mesos, la 
C-17 ha esdevingut l’únic accés per aquesta carretera, fet que ha augmentat conside-
rablement el seu volum de trànsit rodat.

L’accés per la carretera C-17 amb unió amb la carretera C-25 ha esdevingut un 
autèntic col·lapse, que provoca llargues cues de trànsit que obliguen als conductors a 
situar-se a la vorera de l’entrada 64 de la C-17, provocant un veritable caos, i el con-
següent perill d’accidents. El col·lapse també succeeïx a l’accés des de la C-25 a la 
sortida 180 a l’alçada de Gurb.

Aquest caos circulatori s’origina perquè la connexió d’aquest tram, tant per la 
C-17 com per la C-25, no és una rotonda directa d’entrada i de sortida, sinó que s’ha 
d’accedir per un tram de la N-152a (tram semi urbà) que provoca retencions durant 
tot l’any, agreujades ara amb les obres del pont de Manlleu 

Ja s’hi ha produït diversos accidents degut a que els vehicles han d’estacionar a 
la vorera a l’espera d’accedir al braç de connexió, provocant un perill tant pels que 
estan parats com pels que transiten per les dues carreteres (C-17 i C-25) a gran velo-
citat, ja que tant la C-17 com la C-25 hi ha doble carril de circulació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer un estudi sobre la connexió directa des de la C-17 venint de Ripoll per a 

accedir a l’eix transversal (C-25) en direcció a Girona, i també de la C-25 direcció 
Lleida per a accedir a la C-17 en direcció a Ripoll.

2. Incloure en els pressupostos de l’any 2019 l’inici del projecte i de les obres dels 
accessos esmentats.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Ro-

vira, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00328/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 12790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Martín Eusebio Barra López, 

diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre el transporte sanitario en Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La adjudicación del nuevo modelo de Transporte Sanitario en Cataluña ha sido 

fuente de polémica y problemas diversos desde sus inicios en 2015.
Se trataba de un concurso de gran trascendencia tanto por su cuantía, más de 

2.000 millones de euros, por su duración, seis años prorrogables a otros cuatro años 
adicionales, como por la importancia de prestar un correcto servicio para cubrir las 
necesidades sanitarias de la población usuaria.

Sin embargo, a pesar de la trascendencia de este servicio, el Govern de la Ge-
neralitat no ha mostrado la diligencia debida ni en el control del cumplimiento de 
las cláusulas contractuales por las adjudicatarias ni en la resolución de los muchos 
problemas detectados, como las grandes diferencias territoriales en todos los indi-
cadores o el incremento de reclamaciones de los usuarios.

Todos estos problemas tienen especial repercusión en las zonas de Camp de Tar-
ragona y Terres de l’Ebre (donde los sindicatos convocaron dos huelgas en los años 
2016 y 2017 que fueron finalmente desconvocadas por aceptar la empresa algunas 
de las reivindicaciones) en las que la situación sigue siendo muy problemática.

Baste como ejemplo el hecho de que los sindicatos más representativos han lle-
gado a presentar 18 denuncias a Inspección de Trabajo en los últimos dos años, así 
como los más de 43 expedientes abiertos por el Sistema de Emergencias Médicas 
(SEM) a la adjudicataria del servicio en esta zona, aunque sólo se había resuelto uno 
de ellos a fecha de marzo de 2017.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Revisar todos los incumplimientos de las obligaciones contractuales de la em-

presa gestora del Servicio de Transporte Sanitario en Camp de Tarragona y Terres 
de l’Ebre, Ivemon Ambulancias Egara SL, que provocan recortes de servicios y de 
condiciones laborales de los trabajadores.

2. Poner en marcha, con carácter de urgencia, todos los mecanismos sanciona-
dores contemplados en la adjudicación y que sean pertinentes a la vista de los expe-
dientes abiertos a esta empresa.

3. Tener en consideración todos los posibles incumplimientos antes de proceder 
a la prórroga de la adjudicación prevista en la actual adjudicación.

4. Incluir entre las cláusulas de futuros concursos unos puntos de penalización 
por los incumplimientos en que las empresas licitadoras, sea de forma independien-
te o como parte de una UTE, hayan podido incurrir en adjudicaciones que hubieran 
obtenido previamente.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Martín Eusebio Barra López, 

diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la categorització objectiva 
dels gimnasos
250-00329/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 12792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
categorización objetiva de los gimnasios, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El sector de los gimnasios, en sus diferentes modalidades, son un elemento im-

portante para el sector deportivo, desde la vertiente de salud pública y como ele-
mento dinamizador económico. El deporte en su conjunto genera 2 puntos del PIB 
en España.

La actual Ley del Deporte no ha desplegado reglamentos de aplicación para este 
sector en concreto, inmerso en los cambios de modelo comercial y deportivo inhe-
rente a la evolución de la sociedad del siglo XXI y muy sensible a los ciclos econó-
micos.

La elección por parte del deportista de una instalación u otra está en función de 
múltiples factores como la proximidad, los servicios, los precios y los horarios, en-
tre los más importantes; quedando en su valoración particular la elección de centro. 
Pero esta elección debe ser informada adecuadamente y categorizada de una mane-
ra oficial, objetiva, y no tan solo como recurso de marketing, de la misma manera 
que cuando se busca un hotel, sin llegar a entrar en el establecimiento, en la puerta 
se identifica objetivamente a éste mediante estrellas el tipo de instalación ofertada.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer una mesa de estudio, con la participación de todos los actores im-

plicados (ADECAF, COPLEFC, [...]), desde la que se consensue un redactado con 
baremos objetivos para la clasificación de las instalaciones deportivas.

2. Establecer un registro de instalaciones con su correspondiente clasificación y 
estudiar la posible obligación de exhibir la categorización obtenida de manera física 
y en cuantos soportes digitales utilicen.

Palacio del Parlamento, 28 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la igualtat de gènere en les polítiques 
culturals
250-00330/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 12816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
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del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre igualtat de gènere en políti-
ques culturals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Tal com queda exposat en el preàmbul de la llei 17/2015, d’igualtat efectiva en-

tre dones i homes, el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un 
valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat demo-
cràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista. A fi 
que es compleixi plenament aquest dret, no només ha d’ésser reconegut legalment, 
sinó que, a més, s’ha d’exercir d’una manera efectiva implicant-hi tots els aspectes 
de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals. Concretament, la llei 17/2015 
s’ocupa de la participació de les dones en l’àmbit artístic i cultural en els articles 24 
(pel que fa a la realització d’activitats culturals en espais públics); l’article 25 (referit 
a la seva presència en mitjans de comunicació); i el 32 (referit a la seva presència 
en l’àmbit laboral). Malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal, tal 
com la mateixa llei estableix, la igualtat de dones i homes encara no és una realitat 
en cap dels àmbits de la nostra societat i, en aquest cas, l’art i la cultura tampoc no 
n’és una excepció.

D’acord amb el que estableix l’article 7 de la Convenció sobre la protecció i la 
promoció de la diversitat de les expressions culturals de la UNESCO, la desigualtat 
no genera només greuges comparatius envers les dones, sinó que també limita la di-
versitat de les expressions culturals de les societats. D’això se’n desprèn la necessitat 
de poder tenir dades desglossades per sexe, per conèixer la realitat de les dones en el 
camp cultural. En aquest sentit, són diversos els estudis que posen en relleu la man-
ca de compliment de normatives quant a la incorporació de la perspectiva de gènere 
i el sexe en la recopilació de dades, la realització d’estudis, l’avaluació de l’impacte, 
l’elaboració d’indicadors i criteris de referència, així com en la difusió real dels re-
sultats. Sense dades, les polítiques són cegues al gènere i, per tant, difícilment po-
den fer front a les desigualtats del sector.

En aquest sentit, el Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya relatiu al període 2008-2011 defensava la sensibilització del 
sector cultural i de la societat en general sobre la necessitat de modificar i superar la 
concepció androcèntrica de la cultura; l’eradicació de l’androcentrisme i del sexisme 
en les produccions culturals; la visibilitat de les aportacions femenines en tots els 
àmbits culturals; l’impuls a la recuperació de la memòria històrica de les dones; la 
promoció de produccions culturals que reflecteixin la diversitat femenina; la incen-
tivació de la creació cultural femenina; l’augment de la programació d’obres d’au-
toria femenina, o la promoció de l’autoria femenina en els mitjans de comunicació.

No obstant això, en el darrer Pla estratègic, relatiu al període 2012-2015, ja no 
s’inclou la planificació per àmbits i actuacions que s’havia seguit en els sis plans an-
teriors, sinó que es proposa un marc de treball conceptual i metodològic per disse-
nyar i posar en marxa les estratègies necessàries per fer que la transversalització de 
gènere sigui incorporada a tota l’acció política de l’Administració de la Generalitat. 
Amb aquesta nova proposta es perd, doncs, part del diagnòstic previ que es realit-
zava per àrees i que posava en relleu els problemes més específics de cadascun dels 
àmbits.

Així mateix, l’avaluació que aquest Pla fa de l’anterior (2008-2011) tampoc no 
inclou una valoració detallada per àmbits, de manera que es perd una diagnosi del 
sector com a punt de partida per al nou Pla i l’avaluació dels progressos com a con-
seqüència de les polítiques endegades, també, des de l’Institut Català de les Dones 
(ICD).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 



BOPC 140
3 d’agost de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 24

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Restablir en el proper Pla Estratègic de polítiques de Dones de la Generalitat 

el diagnòstic previ que es realitzava per àrees, així com una valoració detallada per 
àmbits de manera que es puguin avaluar els progressos de les polítiques endegades a 
fi de comptar amb dades regulars i fiables que facilitin el seguiment de la participa-
ció de les dones en totes les esferes de l’activitat cultural: des de la creació, passant 
per la producció i distribució, fins a la fase final de consum i participació cultural.

2. Incorporar, igual que en d’altres àmbits públics, la dimensió de gènere en els 
projectes i activitats que són finançats des de la Generalitat. Amb aquest objectiu, 
disposar de guies que orientin els sol·licitants d’ajuts en la integració de la dimen-
sió de gènere en totes les etapes el seu projecte: des de la conceptualització fins a la 
seva implementació.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

Proposta de resolució sobre el jaciment arqueològic de la Cova Gran, 
de Santa Linya
250-00331/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 12906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la Cova Gran de Santa Linya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Cova Gran de Santa Linya forma un jaciment arqueològic que es troba a dos 

quilòmetres del nucli de Santa Linya, que pertany a Avellanes i Santa Linya, a la 
comarca de La Noguera. Es va descobrir l’any 2002 i es va començar a excavar el 
2004. La formació de la Cova Gran es deu en gran part a l’erosió provocada pel bar-
ranc de Sant Miquel al costat del qual es troba i el 2013 va ser declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN).

La Cova Gran és un abric en semibòveda de grans proporcions (2.500 m2) que 
presenta una important seqüència cultural amb nivells d’ocupació que inclouen es-
deveniments com la transició Paleolític mitjà-Paleolític superior, l’extinció dels ne-
andertals i la seva relació amb la presència dels primers humans moderns. Altres 
processos que s’hi troben són la presència humana amb posterioritat al Darrer Mà-
xim Glacial (LGM), així com la consolidació del Neolític.

L’excepcionalitat del registre arqueològic, de gran rellevància científica i amb 
una gran amplitud cronocultural, permet reconstruir les formes de vida dels primers 
grups de caçadors recol·lectors a casa nostra fins a la prehistòria recent.

Per a la declaració de BCIN, també se’n va valorar el potencial pedagògic, ja que 
la Cova Gran es pot convertir en una eina de conscienciació dels valors patrimonials 
de l’arqueologia vista des d’una perspectiva multidisciplinària.

Durant els primers dies de juliol, van ser trobats uns gravats paleolítics a les pa-
rets de l’abric de la cova. Aquests són els primers gravats documentats a Catalunya 
d’aquest període, fet que els converteix en la manifestació artística més antiga del 
país i podrien no ser els únics que es troben a la cova atès que sota els gravats que es 
troben a poca alçada (1,5 metres) on hi ha una important capa de sediments.
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La Cova de Santa Linya ha esdevingut, alhora que un dels jaciments més im-
portants de Catalunya un pol d’atracció per a l’escalada esportiva. Això fa que el 
desenvolupament de les dues activitats: l’arqueològica i l’esportiva hagin hagut de 
conviure els darrers anys. Per protegir el jaciment, el Servei de Patrimoni de la Ge-
neralitat de Catalunya va decidir tancar part de la cova, encara que encara queden 
àrees d’excavació fora del perímetre tancat. És així com, actualment, els gravats es 
troben a la zona de lliure accés on es practica l’escalada. La descoberta dels gravats 
es va realitzar a posteriori a aquesta declaració, és per aquest motiu que considerem 
que aquest punt és rellevant a desenvolupar. A mitjans de 2016, es va comunicar al 
Departament de Cultura i al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya la 
descoberta d’aquestes manifestacions i es va fer entrega de l’informe tècnic realitzat 
pels Dr. Rafael Martínez Valle i el Dr. Pere Calatayud de la secció d’Arqueologia i 
Art Rupestre de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals 
depenent de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incloure dins la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional la regulació de 

l’escalada en el jaciment ja que aquesta activitat no s’hi va incloure, atès que la des-
coberta dels gravats va ser posterior a la declaració. Actualment no hi ha cap punt 
que tracti les mesures a adoptar davant la pràctica habitual d’aquesta activitat espor-
tiva en l’abric.

2. Establir els mecanismes adients per a la protecció dels gravats de la Cova 
de Santa Linya tancant la zona a l’escalada per potenciar el seu valor educatiu i de 
conscienciació en els valors patrimonials fent la zona visitable per a grups escolars 
com al públic en general; o vehiculant i desenvolupant tota una línia de transferèn-
cia del coneixement cap a la societat de la recerca científica que es porta a terme al 
jaciment des de fa més de 15 anys mitjançant una estratègia molt semblant a la que 
s’ha desenvolupat al jaciment neandertal de la Roca dels Bous.

3. Tenir en compte per a qualsevol acció a desenvolupar al voltant del jaciment 
la proposta del projecte museogràfic que el Centre d’Estudis del Patrimoni Arque-
ològic de la Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona va fer en el seu 
moment i va lliurar a l’administració competent per a la seva valoració (vegeu do-
cument adjunt).

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat
252-00014/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13275).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.07.2018 al 05.09.2018).
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, corresponent al juliol del 2018
360-00007/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 12052).
Acord: Mesa del Parlament, 31.07.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
Em plau lliurar-te l’Informe sobre «Transparència, Accés a la Informació Públi-

ca i Bon Govern». En aquest informe, s’insisteix en la necessitat que les institucions 
amb més capacitat reforcin les actuacions de col·laboració i suport al compliment de 
les obligacions, amb relació als ens de recursos més limitats.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us 
saludo atentament,

Cordialment,

Barcelona, 23 de juliol de 2018
Rafael Ribó, síndic

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2018, 
sobre SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, 
corresponent al 2016
258-00011/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 12657 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 31.07.2018

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització 15/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a SPM Promocions Muni-
cipals de Sant Cugat del Vallès, SA, exercici exercici 2016.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/271859.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/271860.pdf
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Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 20 de juliol de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 03.09.2018 al 25.09.2018).
Finiment del termini: 26.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.07.2018.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions del president del Parlament
246-00007/12

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 40 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya del dia 10 al 20 d’agost de 2018.

Resolc: 
Delegar les funcions que em corresponen com a president del Parlament en el 

vicepresident primer, l’I. Sr. Josep Costa i Rosselló, del dia 10 al 20 d’agost de 2018, 
o, eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00007/12).

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Roger Torrent i Ramió, president del Parlament

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 31 de juliol de 2018, atès que 
la diputada Raquel Sans Guerra ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 
del Reglament (credencial: reg. 13327; acatament de la Constitució i de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya: reg.  13340; declaració d’activitats i béns: reg. 13341 i 
13342), ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de par-
lamentària.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 31 de juliol de 2018, d’acord 
amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat 
al Parlament de Catalunya, de Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, amb efectes des del dia 31 de juliol de 2018.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
El secretari segon, Davi d Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.
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4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 12053; 12581; 12640; 12641; 12656; 12997 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

31.07.2018

Reg. 12053

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament 
del Parlament, us comunica que el diputat Santi Rodríguez i Serra substituirà el 
diputat Xavier García Albiol en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Reg. 12581

A la Mesa de la Diputació Permanent
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, 
us comunica que el diputat Josep Maria Forné i Febrer substituirà de forma perma-
nent el diputat Lluís Guinó i Subirós en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 12640

A la Mesa de la Diputació Permanent
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del 
Parlament, us comunica que la diputada Alícia Romero Llano substituirà de forma 
permanent el diputat Miquel Iceta i Llorens en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 12641

A la Mesa de la Diputació Permanent
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del 
Parlament, us comunica que el diputat Jordi Terrades i Santacreu substituirà de for-
ma permanent la diputada Eva Granados Galiano en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 12656

A la Mesa de la Diputació Permanent
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us comuni-
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ca que el diputat Sergi Sabrià i Benito substituirà de forma permanent la diputada 
Adriana Delgado i Herreros en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 12997

A la Mesa de la Diputació Permanent
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us co-
munica que els diputats Susana Beltrán García, Laura Vílchez Sánchez i Martín 
Eusebio Barra López substituiran de forma permanent els diputats Inés Arrimadas 
García, Carlos Carrizosa Torres i Fernando de Páramo Gómez en la Diputació Per-
manent.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
406-00001/12

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 12464 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, pro-
posa al diputat Rafel Bruguera Batalla com a President de la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP CUP-CC; GP PSC-UNITS

Reg. 12104; 12463 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.07.2018

Reg. 12104

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Vidal Aragonés Chicharro ha es-
tat designat membre de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Reg. 12463

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats Pol Gibert Horcas i Rafel Bruguera Batalla ha estat de-
signats membres de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom.

Així mateix, es comunica que la persona proposada pel Grup per a ésser el Por-
taveu de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom és el diputat Pol Gibert Horcas.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP CUP-CC; GP CATECP

Reg. 12105; 12858 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.07.2018

Reg. 12105

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 67 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Carles Riera Albert ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Reg. 12858

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, 
comunica que la diputada Elisenda Alamany Gutiérrez i el diputat Joan Josep Nuet 
i Pujals han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13343 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
Republicà.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
La diputada, Raquel Sans i Guerra; vist i plau, Anna Caula i Paretas, portaveu, 

GP ERC

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi del Treball 
Autònom
408-00008/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de juliol de 2018, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha 
acordat que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar.

Així mateix, ha acordat que la Mesa de la Comissió sigui col·legiada de tal forma 
que la primera sessió de la comissió ratifiqui el president, i s’esculli un vicepresident 
i un secretari. La vicepresidència correspondrà al Grup Parlamentari de Ciutadans 
i la secretaria al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda davant la Diputació Permanent sobre els 
motius pels quals el Govern no va participar en la reunió del Consell 
de Política Fiscal i Financera del 19 de juliol de 2018
354-00004/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units (reg. 11399).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Mesa de la Diputació Permanent, 01.08.2018.
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RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 2 de la Diputació Permanent, tinguda l’1.08.2018, DSPC-D 2.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les actuacions davant les agressions 
feixistes
354-00008/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 12602).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 27.07.2018.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè exposi 
la seva visió sobre el compliment del principi d’igualtat de la Unió 
Europea per les autoritats públiques i els responsables polítics
356-00149/12

SOL·LICITUD

Presentació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 9406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 27.07.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió 
de la Infància perquè informi sobre el sistema de protecció a la 
infància
356-00173/12

SOL·LICITUD

Presentació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units (reg. 12879).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 31.07.2018.
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Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en 
representació de l’associació per a la defensa dels menors 
Aprodeme, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el 
projecte d’aquesta entitat i les seves propostes de millorament del 
sistema de protecció de la infància
356-00176/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP (reg. 13331).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 31.07.2018.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 12996

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, comunico mi renuncia a la condición de diputado a la Mesa del Parlament, 
para que tenga efectos a partir del próximo 1 de agosto.

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto GP Cs

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la conseller de Cultura a la consellera de la 
Presidència
330-00017/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13009 / Coneixement: 30.07.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de Cultura, els dies 28 i 29 de juliol de 2018, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 25 de juliol de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 171/2018, de 25 de juliol, d’encàrrec del despatx de la consellera de Cultu-
ra a la consellera de la Presidència, del 28 al 29 de juliol de 2018, mentre romangui fora 
de Catalunya, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7673, del 27 de juliol de 2018.
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Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00018/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13010 / Coneixement: 30.07.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència els dies 27 i 28 de juliol de 2018 exercirà la suplència 
en l’exercici de les funcions de la presidència de la Generalitat el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 25 de juliol de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 170/2018, de 25 de juliol, pel qual es determina la persona que exercirà 
la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici de les seves fun-
cions, els dies 27 i 28 de juliol de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, ambdós 
inclosos, és publicat al DOGC 7673, del 27 de juliol de 2018.

Encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00019/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13395 / Coneixement: 02.08.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, del 28 al 
29 de juliol de 2018, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 26 de juliol de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 172/2018, de 26 de juliol, d’encàrrec del despatx del conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-
senda del 28 de juliol al 29 de juliol de 2018, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 
7674A, del 30 de juliol de 2018.
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4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública corresponent al 2017
334-00022/12

PRESENTACIÓ: COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS 

A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Reg. 12993 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
L’article 44.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, i l’article 27 del Reglament de la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública disposen que la GAIP ha d’elaborar 
i fer pública, anualment, una memòria sobre la seva activitat i sobre la situació de 
l’accés a la informació a Catalunya.

Aquesta memòria ha de ser presentada en un acte públic al Parlament de Catalu-
nya i, en compliment d’aquest precepte, s’annexa la memòria corresponent al 2017 i 
es sol·licita presentar-la en Comissió.

Barcelona, 25 de juliol de 2018
Elisabet Samarra Gallego, presidenta

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5892/2017, interposat per diputats del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, contra els acords del Ple i la Mesa del 
Parlament del 7 i 8 de setembre de 2017, amb referència a l’alteració 
de l’ordre del dia del Ple
383-00006/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 12951 / Provisió del president del TC del 26.07.2018

Acord: Mesa del Parlament, 31.07.2018.
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4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència 
i Tecnologia (CAPCIT) sobre els efectes econòmics i socials de la 
digitalització
394-00002/12

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en la 

sessió tinguda el dia 23 de juliol de 2018, ha acordat d’iniciar una línia de treball so-
bre els efectes econòmics i socials de la digitalització (tram. 394-00002/12).

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; el president, Roger Torrent i Ramió

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT) sobre gènere, joventut i ciència
394-00003/12

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en la 

sessió tinguda el dia 23 de juliol de 2018, ha acordat d’iniciar una línia de treball 
sobre gènere, joventut i ciència (tram. 394-00003/12).

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; el president, Roger Torrent i Ramió

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT) sobre els recursos energètics sostenibles i el 
medi ambient
394-00004/12

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en la 

sessió tinguda el dia 23 de juliol de 2018, ha acordat d’iniciar una línia de treball 
sobre els recursos energètics sostenibles i el medi ambient (tram. 394-00004/12).

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; el president, Roger Torrent i Ramió
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Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 12789 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.07.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
En resposta a la seva carta del passat 15 de juny adreçada al rector de la Univer-

sitat Ramon Llull (URL) en relació a la representació de les universitats privades de 
Catalunya en el CAPCIT, li comunico que he estat proposat per aquesta legislatura.

Rebi una cordial salutació,

Barcelona, 19 de juliol de 2018
Xavier Gil Mur, rector

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Marina Garcia i Soler 
Marina Garcia i Soler va ser nomenada cap del Gabinet de Presidència, com a 

personal eventual del Parlament, el 17 de gener de 2018.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Marina Garcia i Soler, cap del Gabinet de Presidència, com a personal 

eventual, amb efectes del 6 d’agost de 2018, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

un recurs potestatiu de reposició davant el president 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 notificació 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, 1 d’agost de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució de cessament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Oriol Sagrera i Saula
Oriol Sagrera i Saula va ser nomenat adjunt a la cap del Gabinet de Presidència, 

com a personal eventual del Parlament, el 26 de gener de 2018.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Oriol Sagrera i Saula, adjunt a la cap del Gabinet de Presidència, com 

a personal eventual, amb efectes del 6 d’agost de 2018, tot agraint-li els serveis pres-
tats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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 notificació 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, 1 d’agost de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Oriol Sagrera i Saula 
El 31 de juliol de 2018, el president proposa nomenar Oriol Sagrera i Saula cap 

del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Parlament.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Oriol Sagrera i Saula cap del Gabinet de Presidència, com a personal 

eventual, amb efectes del 6 d’agost de 2018, amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

un recurs potestatiu de reposició davant el president 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 notificació 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.
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Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Marina Garcia i Soler 
El 31 de juliol de 2018, el president proposa nomenar Marina Garcia i Soler ad-

junta al cap del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Parlament.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Marina Garcia i Soler adjunta al cap del Gabinet de Presidència, com 

a personal eventual, amb efectes del 6 d’agost de 2018, amb els drets i deures inhe-
rents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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 notificació 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, 1 d’agost de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les 
aplicacions corporatives de l’entorn web del Parlament de Catalunya
615-00003/12

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalu-

nya, del 24 de juliol de 2018, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública 
per a la contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les aplicaci-
ons corporatives de l’entorn web del Parlament de Catalunya (expedient núm. PAR-
LC-2018-00001)
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1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Informàtica i Telecomuni-

cacions).

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
Prestació del servei de suport tècnic altament especialitzat en el desenvolupa-

ment i manteniment de les aplicacions corporatives de l’entorn web del Parlament 
de Catalunya 

CPV: 72600000-9

B. Durada: 
El contracte s’estableix per a un període de dos anys, amb la possibilitat de pror-

rogar-lo dos anys més com a màxim.

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

4. Determinació del preu
a) Pressupost base de la licitació: 170.000,00 € (IVA no inclòs).
b) Valor estimat del contracte: 340.000,00 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 5% del pressupost base de la de licitació.

6. Requisits específics de l’adjudicatari 
Els requisits específics de l’adjudicatari són els que estableix el plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració
A. Criteris d’avaluació quantificables automàticament (de 0 a 67 punts)
Oferta econòmica (de 0 a 67 punts).
B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 33 punts)
Equip tècnic (de 0 a 20 punts).
Planificació i descripció del pla de transició i de devolució (de 0 a 5 punts).
Certificacions tecnològiques específiques (de 0 a 6 punts).
Serveis addicionals i millores proposades (de 0 a 2 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 933 046 587.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreces electròniques:
icarbi@parlament.cat i contractaciopublica@parlament.cat.
g) Perfil de contractant: https://www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció d’informació addicional: 21 de setembre de 2018, sem-

pre que s’hagi demanat com a màxim el 14 de setembre de 2018.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 27 de setembre de 2018, a les 18.00 hores.
b) Documentació que cal presentar: sobres A, B i C amb el contingut que esta-

bleix el plec de clàusules administratives.

http://www.parlament.cat/contractacions
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c) Forma de presentació: mitjançant l’eina Sobre Digital de la plataforma elec-
trònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les ins-
truccions de l’annex 1 del plec de clàusules administratives.

d) Adreça electrònica per a accedir a l’eina Sobre Digital: 
https://www.parlament.cat/contractacions.
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
f) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres C
L’acte públic d’obertura dels sobres C tindrà lloc el 19 d’octubre de 2018, a les 

12.00 hores, al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives i en el 

plec de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
La data d’enviament de l’anunci al DOUE és el 24 de juliol de 2018.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Mesa del Parlament
La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2018, d’acord amb 

el que estableix l’apartat 23 del quadre de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives, que determina la composició de la mesa de contractació, ha acordat 
de nomenar-ne membres les persones següents: 

a) President: Xavier Muro, secretari general del Parlament, o, en substitució 
seva, Ferran Domínguez, director de l’Oficina de Contractació.

b) Vocals: 
– Maria Guiu, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montse Rovira, coordi-

nadora de pressupostos i comptabilitat.
– Esther Andreu o, en substitució seva, Mercè Arderiu, lletrades del Parlament.
– Gemma Menéndez, cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions, 

o, en substitució seva, Maria Pilar Vidal, analista programadora d’aquest departa-
ment.

– Ausiàs Ferrer, coordinador de desenvolupament de projectes del Departament 
d’Informàtica i Telecomunicacions, o, en substitució seva, Jordi Orte, analista pro-
gramador d’aquest departament.

c) Secretària: Carme Rodríguez, secretària dels Serveis Jurídics, o, en substitució 
seva, Ignàsia Carbí, secretària del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

http://www.parlament.cat/contractacions
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Contractació d’un servei de prevenció de riscos laborals aliè i de 
vigilància i promoció de la salut per al Parlament de Catalunya
615-00004/12

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalu-

nya, del 24 de juliol de 2018, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública 
per a la contractació d’un servei de prevenció de riscos laborals aliè i de vigilàn-
cia i promoció de la salut per al Parlament de Catalunya (expedient núm. PAR-
LC-2019-00001)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament de Recursos Humans).

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
Prestació del servei de prevenció aliè en les especialitats tècniques i de vigilància 

de la salut i prestació de primers auxilis i promoció de la salut per als treballadors 
del Parlament de Catalunya 

CPV: 71317000-3 i 85147000-1

B. Durada: 
El contracte s’estableix per a un període de tres anys, amb la possibilitat de pror-

rogar-lo dos anys més com a màxim.

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

4. Determinació del preu
a) Pressupost base de la licitació: pel que fa a la prevenció tècnica, vigilància de 

la salut col·lectiva i promoció de la salut, 136.214,88 euros, que amb els 28.605,12 
euros corresponents al 21% d’IVA fan un total de 164.820,00 euros, i, pel que fa a la 
vigilància de la salut individual, 36.177,00 euros (exempt d’IVA).

b) Valor estimat del contracte: 287.319,79 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 5% del pressupost base de la licitació.

6. Requisits específics de l’adjudicatari 
Els requisits específics de l’adjudicatari són els que estableix el plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració
A. Criteris d’avaluació quantificables automàticament (de 0 a 55 punts)
Oferta econòmica (de 0 a 52 punts).
Millores en les activitats de prevenció tècnica i formació en primers auxilis (de 

0 a 1 punt).
Millores en els paràmetres d’analítica (de 0 a 2 punts).

B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 45 punts)
Proposta per a dur a terme la prevenció tècnica (de 0 a 18 punts).
Proposta per a dur a terme la vigilància de la salut (de 0 a 10 punts).
Proposta per a prestar els primers auxilis i la promoció de la salut (de 0 a 14 

punts).

Correcció d'errades
Nota adhesiva
– La contractació d’un servei de prevenció de riscos laborals aliè i de vigilància i promoció de la salut per al Parlament de Catalunya (615-00004/12), ha estat corregida en el BOPC 157, pàg. 19.
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Millores de prevenció tècnica: plataforma de coordinació d’activitats empresa-
rials, CAE (de 0 a 3 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament de Recursos Humans.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 937 063 400.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreces electròniques: rrhh@parlament.cat i contractaciopublica@parlament.cat.
g) Perfil de contractant: https://www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció d’informació addicional: 21 de setembre de 2018, sem-

pre que s’hagi demanat com a màxim el 14 de setembre de 2018.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 27 de setembre de 2018, a les 18.00 hores.
b) Documentació que cal presentar: sobres A, B i C amb el contingut que esta-

bleix el plec de clàusules administratives.
c) Forma de presentació: mitjançant l’eina Sobre Digital de la plataforma elec-

trònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les ins-
truccions de l’annex 1 del plec de clàusules administratives.

d) Adreça electrònica per a accedir a l’eina Sobre Digital: 
https://www.parlament.cat/contractacions.
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre me-

sos.
f) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres C
L’acte públic d’obertura dels sobres C tindrà lloc el 24 d’octubre de 2018, a les 

12.00 hores, al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives i en el 

plec de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
La data d’enviament de l’anunci al DOUE és el 24 de juliol de 2018.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general 

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Mesa del Parlament
La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de juliol de 2018, d’acord 

amb el que estableix l’apartat 23 del quadre de característiques del plec de clàusules 
administratives, que determina la composició de la mesa de contractació, ha acordat 
de nomenar-ne membres les persones següents: 

a) President: Xavier Muro, secretari general del Parlament, o, en substitució seva, 
Ferran Domínguez, director de l’Oficina de Contractació.

b) Vocals: 
– Maria Guiu, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montse Rovira, coordi-

nadora de pressupostos i comptabilitat.

http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/contractacions
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– Miquel Palomares o, en substitució seva, Esther Andreu, lletrats del Parlament.
– Begoña Benguría, cap del Departament de Recursos Humans, o, en substitució 

seva, Maria Beascoa, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i 
Seguretat.

– Israel Fuentes, tècnic de prevenció de riscos laborals, o, en substitució seva, 
Josep Maria Fernández, cap de l’Àrea de Selecció i Provisió de Llocs.

c) Secretària: Yasmina Garcia, tècnica de contractació, o, en substitució seva, 
Carme Rodríguez, secretària dels Serveis Jurídics.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Contractació relativa a la renovació de les instal·lacions audiovisuals 
del Saló de Sessions i les altres sales del Parlament de Catalunya per 
a poder emetre i difondre el senyal audiovisual en alta definició
620-00009/11

ANUNCI

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalu-
nya, del 24 de juliol de 2018, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació relativa a la renovació de les instal·lacions audiovisuals del Saló de 
Sessions i les altres sales del Parlament de Catalunya per a poder emetre i difondre 
el senyal audiovisual en alta definició (expedient núm. PARLC-2019-00002)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya.

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
– Lot 1: Subministrament i instal·lació de nous equips audiovisuals del Saló de 

Sessions i de la resta de sales per a produir, realitzar, transportar i distribuir el se-
nyal institucional de televisió en alta definició.

CPV: 51310000-8
– Lot 2: Obra civil per a adequar els espais de l’Àrea de l’Audiovisual i la resta 

d’espais afectats per la migració del senyal institucional de televisió a l’alta definició.
CPV: 45200000-9

B. Durada (ambdós lots): 
El contracte té una durada de 10 mesos. L’execució del contracte s’iniciarà, de 

manera aproximada, l’1 de febrer de 2019, sens perjudici que es pugui iniciar en una 
data posterior si així ho exigeixen la tramitació i la data de finiment del procedi-
ment licitatori.

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

4. Determinació del preu
a) Pressupost base de la licitació: 
Lot 1: Subministrament i instal·lació de nous equips audiovisuals del Saló de 

Sessions i de la resta de sales per a produir, realitzar, transportar i distribuir el se-
nyal institucional de televisió en alta definició: 2.400.000,00 euros (IVA no inclòs).



BOPC 140
3 d’agost de 2018

4.90.15. Contractació 46

Lot 2: Obra civil per a adequar els espais de l’Àrea de l’Audiovisual i la resta 
d’espais afectats per la migració del senyal institucional de televisió a l’alta defini-
ció: 657.751,51 euros (IVA no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 3.057.751,51 euros (IVA no inclòs).

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

6. Requisits específics del contractista 
Els requisits específics del contractista són els que estableix el plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració
Lot 1: 
A. Criteris d’avaluació quantificables automàticament (de 0 a 51 punts)
– Oferta econòmica (de 0 a 35 punts).
– Garanties i manteniment (de 0 a 5 punts).
– Valoració mediambiental (de 0 a 3 punts).
– Millores (de 0 a 8 punts).
B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 49 punts)
– Qualitat tècnica de la proposta (de 0 a 31 punts).
– Demostració de productes (de 0 a 10 punts).
– Personal destinat al projecte (de 0 a 8 punts).

Lot 2: 
A. Criteris d’avaluació quantificables automàticament (de 0 a 55 punts)
– Oferta econòmica (de 0 a 50 punts).
– Ampliació del període de garantia (de 0 a 5 punts).
B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 45 punts)
– Memòria tècnica (de 0 a 20 punts).
– Pla executiu (de 0 a 20 punts).
– Pla de manteniment (de 0 a 5 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: 
Lot 1: Departament de Comunicació.
Lot 2: Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 
Lot 1: 937 063 013.
Lot 2: 937 063 045.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreces electròniques: 
Lot 1: drodriguez@parlament.cat
contractaciopublica@parlament.cat
Lot 2: masala@parlament.cat 
contractaciopublica@parlament.cat 
g) Perfil de contractant: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PARLC.
h) Data límit d’obtenció d’informació addicional: 11 d’octubre de 2018, sempre 

que s’hagi demanat com a màxim el 5 d’octubre de 2018.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 17 d’octubre de 2018, a les 18 hores.

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PARLC
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b) Documentació que cal presentar: sobres A, B i C amb el contingut que esta-
bleix el plec de clàusules administratives.

c) Forma de presentació: mitjançant l’eina Sobre Digital de la plataforma elec-
trònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les ins-
truccions de l’annex 1 del plec de clàusules administratives.

d) Adreça electrònica per a accedir a l’eina Sobre Digital: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PARLC.
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
f) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres C
L’acte públic d’obertura dels sobres C tindrà lloc el 23 de novembre de 2018, a 

les 12 hores, al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives i en els 

de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
La data d’enviament de l’anunci al DOUE és el 27 de juliol de 2018.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Mesa del Parlament
La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2018, d’acord amb 

el que estableix l’apartat 23 del quadre de característiques del plec de clàusules ad-
ministratives, que determina la composició de la mesa de contractació, ha acordat 
de nomenar-ne membres les persones següents: 

a) President: Xavier Muro, secretari general del Parlament, o, en substitució 
seva, Ferran Domínguez, director de l’Oficina de Contractació.

b) Vocals: 
– Maria Guiu, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montse Rovira, coordi-

nadora de pressupostos i comptabilitat.
– Antoni Bayona o, en substitució seva, Miquel Palomares, lletrats del Parla-

ment.
– Josep Escudé, cap del Departament de Comunicació, o, en substitució seva, 

Rafael Ramon, tècnic d’imatge i so.
– Maria Beascoa, coordinadora del Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat, o, en substitució seva, Blai Lliso, tècnic d’instal·lacions d’aquest 
departament.

c) Secretària: Yasmina Garcia, tècnica de contractació, o, en substitució seva, 
Maria Sala, responsable de despesa i contractació i secretària del Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat.

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PARLC
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4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Raquel Sans Guerra

PRESENTACIÓ

Reg. 13327 / Coneixement: Mesa del Parlament 24.07.2018

Credencial de diputada
Don Segundo Menéndez Pérez, Presidente de la Junta Electoral Central, expido 

la presente credencial expresiva de que ha sido designada diputada del Parlamento 
de Cataluña doña Raquel Sans i Guerra por estar incluida en la lista de candidatos 
presentada por Esquerra Republicana-Catalunya Sí a las elecciones al Parlamento 
de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de Don Òscar 
Peris i Ròdenas.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 26 de julio de 2018

Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central
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